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Saker til behandling  

F-14/21 
Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  20/03890-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 14/21 10.03.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene i utgangspunktet skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens 
grunnbeløp x 3) kan søke.  

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder 
aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige kr 101 351.  
c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse 

på eiendommer som fullt ut leies ut.  
d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger. 
e. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  
 

2.  Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 
innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven.   

 
3. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  
 
4. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

til disse kriteriene. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 
orientering.  

 
5. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for 
formannskapet for endelig avgjørelse. 

 
Ås, 12.02.2021 

 
Emil Schmidt Trine Christensen 
Økonomisjef Kommunedirektør 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: Ingen 



Ås kommune 

Formannskapet 10.03.2021  Side 4 av 25 

 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Kommunestyret har i møte den 10.12.2020, sak 125/20 Ås kommunes 
handlingsprogram 2021-2021, vedtatt utskriving av eiendomsskatt på bolig og 

fritidsboliger for skatteåret 2021. Følgende verbalvedtak er vedtatt i sak 125/20: 
Rådmannen bes legge fram en sak om muligheten for formannskapet til å gi helt 
eller delvis fritak/ettergivelse av eiendomsskatten til husholdninger med særskilt 

lav betalingsevne, etter eiendomsskatteloven paragraf 28. Slik blant annet Moss 
kommune har. 

 
 

Formannskapet behandlet saken første gang 27.01.2021 med følgende vedtak: 
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for utdyping på grunnlag av 
spørsmål som ble reist i møtet. 

 
I dette saksfremlegget er kriteriene oppdatert etter merknader fra 

Formannskapet 27.01.2021: 
- Kriteriene endrer navn fra fritak for eiendomsskatt til ettergivelse fra 

eiendomsskatt 

- Det presiseres at alle kriteriene må oppfylles for å få ettergivelse. 
- Det innarbeides at likvide finansielle midler også skal medregnes i 

husstandens disponible likvide midler.  
- Det presiseres at huseier må bo i boligen og bare kan leie ut deler av 

boligen for å kunne søke om ettergivelse. 

 
 

 I tillegg til disse endringene, ba Formannskapet om en vurdering av 
lovligheten av å sette en frist for å søke om ettergivelse. 
Kommunedirektøren har undersøkt dette med KS advokaten. Deres 

anbefaling er å ikke sette en endelig frist for søknad om ettergivelse. De 
viser til følgende uttalelse fra sivilombudsmannen:  

 
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandling-av-soknader-om-
nedsettelse-eller-ettergivelse-av-eiendomsskatt/ 
 
Saken reiste spørsmål om saksbehandlingen av søknader om nedsettelse eller ettergivelse 
av eiendomsskatt i Moss kommune. A fikk ikke behandlet sin søknad om nedsettelse eller 
ettergivelse for skatteåret 2015 fordi den var fremsatt etter søknadsfristen. Moss kommune 
har ikke gitt klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse. 

Ombudsmannen kom til at det ikke er hjemmel i eigedomsskattelova for å sette frist for 
søknader om nedsettelse og ettergivelse. Med en lovendring som trådte i kraft for skatteåret 
2013, gjelder det nå en klageadgang på slike avgjørelser. 

 
KS advokaten foreslår også at kriteriene som settes bør være retningsgivende for 

vurdering av søknad om frigivelse. Men de bør ikke være absolutte. Dersom det 
er andre forhold som taler for at en huseier bør få ettergivelse av eiendomsskatt 

bør dette også behandles.  
 

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandling-av-soknader-om-nedsettelse-eller-ettergivelse-av-eiendomsskatt/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandling-av-soknader-om-nedsettelse-eller-ettergivelse-av-eiendomsskatt/
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Vurdering: 

Eiendomsskatteloven § 28 sier følgende: 

Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile 
eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av 
formannskapet. 

 
Det foreligger ikke tydelige retningslinjer på hva som defineres som «særlige 

grunner» og «særs urimelig». Det heter imidlertid i Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) 
at "nedsetjing eller fråfalling av skatten av rettferdsgrunnar berre bør koma på 
tale som reine unnatak." 

 
Dette må tolkes som at det skal være strenge kriterier for fritak for 

eiendomsskatt etter § 28.  
 

 
Bunnfradrag  
Det viktigste virkemiddelet kommunen har får å sette ned eiendomsskatten er 

bunnfradraget. Dette skal være likt for alle eiendommer. Det betyr at 
eiendommer med lav verdi få den relativt sett største effekten av et  

bunnfradrag. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på 1 mill. kr. Dette  
medføre at alle eiendommer med lavere eiendomsskattetakst enn dette fritas for  
eiendomsskatt. For alle andre eiendommer trekkes 1 mill. kr fra taksten før det  

beregnes eiendomsskatt på 1 promille.  
 
Kriterier for fritak for eiendomsskatt Moss kommune  

Etter eiendomsskatteloven § 28 kan det gis helt eller delvis ettergivelse av 
eiendomsskatt. For å sikre likebehandling bør det etableres kriterier for å få 

ettergivelse. Kommunedirektøren har sett nærmere på kriteriene for fritak for 
eiendomskatt i Moss kommune. Moss kommune har vedtatt følgende kriterier for 

fritak for eiendomsskatt: https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-
informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx 
 

 

 

1. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2019), 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens 
grunnbeløp x 3) kan søke. 
2. Beboere i borettslag kan søke direkte uten å gå via borettslagets  

styre. 
3. Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr 101 351.  

4. Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på  
eiendommer som leies  
ut. 
 

Hvordan søke  

Vi gjør oppmerksom på at fritaket kun gjelder for kalenderåret 2021. Alle må  
søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man  
ønsker å søke om fritak for hele 2021, må søknaden være innlevert innen 25.  

oktober 2020.  
Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele året.  

Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut  
kalenderåret. 

https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
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Forslag til kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig i Ås kommune  

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas tilsvarende kriterier for ettergivelse 
av eiendomsskatt i Ås kommune som gjeldende kriterier for fritak i Moss 

kommune. Moss kommune har flere års erfaring med ordningen og den er derfor 
utprøvd og godt gjennomarbeidet.  

 
Kriteriene som er foreslått er strenge, men samtidig legger de til rette for at  
boligeiere med lav inntekt og begrensede disponible midler kan fritas for  

eiendomsskatt. Fritaket gjelder kun for boliger personer selv bor i, og gjelder  
ikke for sekundær og fritidsboliger.  

 
Det settes ingen søknadsfrist for søknad om ettergivelse av eiendomsskatt.  
 

Sekundærboliger 
Det foreslås at det ikke skal gis ettergivelse av eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger. Det vil imidlertid kunne innvilges ettergivelse dersom 
registrering som sekundærbolig skyldes adresse endring ved flytting til sykehjem 
og ektefelle fortsatt bor i boligen. 

 
Økonomiske konsekvenser:  

I Moss kommune var det per medio desember 2020 mottatt 65 søknader om 
fritak for eiendomsskatt. I tillegg erfarer kommunen at det kommer noen ekstra 
søknader utover året. Moss har ca 50 000 innbyggere.  

Dersom en forutsetter at Ås kommune har omtrent samme andel som vil kunne 
søke om fritak, vil det bety at det vil være ca 30 søknader om ettergivelse i Ås 

kommune. Med en gjennomsnittlig skatt på ca 4 000 kr i Ås kommune vil 
ettergivelse da utgjøre ca. 120 000 kr i redusert eiendomsskatt i 2021 med 1 
promille eiendomsskatt. Dersom det vedtas 2 promille i 2022 vil det utgjøre ca 

240 000 kr i redusert eiendomsskatt.  
 

Ordningen vil kreve noe administrative ressurser tilsvarende ca. 10 % stilling 
eller ca. 80 000 kr årlig.  
 

De samlede økonomiske konsekvensene anslås dermed til ca. 200 000 kr i 2021.  
Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når man har mer erfaring med 

omfanget. 
 

 
Miljømessige konsekvenser:  

Ikke vurdert i denne saken. 

 
Alternativer: 

I henhold til Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) skal det være strenge grunner for å gi 

ettergivelse av eiendomsskatt. Kommunedirektøren mener derfor at kriteriene 

alternativt kan strammes inn. F. eks kan det vurderes om kravet til 

bankinnskudd bør strammes inn i forhold til Moss kommune sine retningslinjer. 
Det kan f. eks settes til 2/3 G som utgjør 67 567 kr. 
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Konklusjon med begrunnelse 

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas kriterier for ettergivelse av 

eiendomsskatt i Ås kommune etter modell fra Moss kommune.  Unntaket er at 
det ikke settes en frist for når det kan søkes om ettergivelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  

Umiddelbart 

 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak om avslag på ettergivelse av eiendomsskatt kan påklages.  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Skatteåret 2021 
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F-15/21 
Fritak for eiendomsskatt næringseiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  21/00453-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 15/21 10.03.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Næringseiendommer fritatt av kommunestyret for 2021: 

 Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Ås 32 550  

Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 75 25   Granås Sykehjem AS 33 390  

19 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

20 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

22 104 15 
  

Stiftelsen Nordby 
Menighetssenter 14 980   

23 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

24 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

25 107 560 
 

X 
Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 
SA 25 060  

Kun bygg 

26 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 594 830  
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Ås, 17.02.2021 
 

Tine Christensen Emil Schmidt 
Kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

Nærmere om de enkelte søkere om fritak for eiendomsskatt - 
næringseiendommer 2021 
KS veileder - fritak § 7 

 
 

Saksutredning: 
Fakta i saken:  
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita 

følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt:  
 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 
kommune, eit fylke eller staten.  
 

b) Bygning som har historisk verde.  
 

Fritak vedtas årlig og er begrenset til eiendommer som er oppført i denne saken. 
Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det en 
nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  

 
Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt 

etter eiendomsskatteloven § 7 i Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014:  
 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter 

§ 7 i Eiendomsskatteloven:  
 

§ 7 bokstav a):  
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.  

Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut 
utbytte.  
- Fylkeskommunale skoler.  

- Steinerskolen i Ås  

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 

kommunestyret på grunnlag av søknad.  
 

§ 7 bokstav b):  
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.  
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I 2018 vedtok kommunestyret følgende punkt i forbindelse med nytt 

handlingsprogram 2019-2022, jf. K-sak 24/18 12.12.2018; 
 
Pkt. 3  

e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer på 

eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges frem for 

kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som innvilges fritak 
for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes fristen for å søke 

fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret. 
 

Link til kommunestyrets vedtak for 2020: 
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1017201_1_1-pdf.1017201o1f10.pdf 
 

 
For 2021 har Ås kommune ikke mottatt nye søknader om fritak. 

  
 
Eiendommer som kan fritas:  

Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på 
å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» 

 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 

dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en 
forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  
 

I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må det 
foretas en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

 om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av 

det offentlige  

 om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  

 om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  

 finansieringen av stiftelsen/institusjonen  

 
Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende 
kriterier legges til grunn;  

 
1) Krav om direkte eierskap.  

Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 
eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  

 
2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  

Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 
eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge de 
øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter imidlertid 

ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske 
personer som deltakere.  

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1017201_1_1-pdf.1017201o1f10.pdf
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3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 

virksomheten.  
 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert;  

 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 

av det offentlige  

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 

ikke nok å ha dette vedtektsfestet).  

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende  
 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen.  

 
 
Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt 

hvis alle de andre kriteriene er oppfylt. 
  

Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 
Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret 
betyr dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til 

§ 7a, skal tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare 
lovlig dersom vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige 

og konkrete hensyn understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 
 
Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  

 
§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk 

verde.»  
 

Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 

være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 
bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er 

kun den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas.  
 
Det er for 2021 ingen søknader om fritak etter § 7 b), men NMBU har tidligere 

vist til denne paragrafen i sin søknad.    
 

 

Alternativt vedtak  
Kommunedirektøren anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er 
oppfylt fritas. Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal 

innvilges fritak til disse eller ei. Om kommunestyret velger å ikke innvilge 
fritak for enkelte eiendommer er det viktig å påse at vedtaket ikke er 

konkurransevridende mellom likestilte næringseiendommer. 
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Økonomiske konsekvenser:  
Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør  
kr 2 594 830. Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som 

oppfyller kriteriene vil dette innebære en økning av kommunens inntekter på 
kr 2 594 830 for 2021. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-16/21 
Gnr 9 bnr 11 – Drøbakveien 370 - Klage på avslag om 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  20/01665-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 16/21 10.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 

Formannskapet har ikke funnet at klagen utgjør nye momenter som fører til en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.01.2021. 
 

Vedtak av 12.01.2021 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 12.02.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

  

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

 
Vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon og deling 

2. Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 
3. Uttalelse fra Viken Fylkeskommune 

4. Uttalelse fra Follo Landbrukskontor 
5. Avslag på søknad om dispensasjon og deling  
6. Klage 

7. Oversiktskart  
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Sven Olaussen – Tiltakshaver 

Aziza Aisarakunova – Tiltakshaver  
Statsforvalteren i Oslo og Viken  
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Saksutredning 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 23.2 underformål a og underformål b, for fradeling av parsell på 

gnr. 9 bnr. 11.  
Søknad om dispensasjon ble avslått da vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2 ikke var oppfylt.  
 
Klager anfører i hovedsak at det ikke er korrekt når det i avslaget er lagt til 

grunn at eiendommen er bilbasert. Det gjøres også gjeldende at kommunen i sin 
saksbehandling må ivareta hensynet til likebehandling og vektlegge uttalelse fra 

Follo Landbrukskontor. 
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og har kommet frem til at den ikke 
inneholder momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 
12.01.2021, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Fakta i saken:  

Kommunen mottok den 29.05.2020 søknad om dispensasjon i forbindelse med 
deling av eiendom gnr. 9 bnr. 11 – Drøbakveien 370. Søker fremmet tilsvarende 
forslag til deling som innspill til rulleringen av gjeldende kommuneplan for Ås. 

Dette forslaget er senere trukket. 
 

Søknaden gjelder dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2 
underformål a og underformål b, fra formål og antall fradelinger i Brønnerud 
skolekrets. Kommuneplanens § 23.2 underformål b tillater deling av tomter for 

inntil 9 nye boenheter i planperioden i Brønnerud skolekrets. Antall fradelinger er 
fulltallig. 

 
Den aktuelle eiendommen, kalt «Trafa», er på 1735 m². Eiendommen omfattes 
av gjeldende kommuneplan og er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde, 

LNF underformål a og b. Av dette er omtrent 600 m2 av eiendommen avsatt til 
LNF a-formål og 1135 m2 til LNF b-formål. Eiendommen er søkt fradelt i to 

parseller på henholdsvis 1035 m2 (gjenværende parsell) og 700 m2 (omsøkt 
fradelt parsell). 
 

Det er sendt foreløpig svar hvor det er påpekt at vesentlige deler av parsellen 
som søkes fradelt er avsatt til formål LNF b, og at eiendommen ligger innenfor 

Brønnerud skolekrets der kvote for antall fradelinger er oppbrukt. Det ble 
anmodet at søker avventet pågående rullering av kommuneplan, og opplyst at 
kommunen kan nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen.   

 
Det ble fattet vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen. Dette 

vedtaket er senere opphevet slik at dispensasjons- og delesaken kunne 
realitetsbehandles.  
 

Søknad om dispensasjon og deling er oversendt til Viken Fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) og Follo 

Landbrukskontor for uttalelse.   
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Søknaden ble avslått i vedtak av 12.01.2021. Avslaget er begrunnet med at 
hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra blir vesentlig 

tilsidesatt og vilkårene for å innvilge dispensasjon dermed ikke er tilstede. 
 
Avslaget ble påklaget den 12.01.2021.  

 
Klagens innhold: 

 
 Det medfører ikke riktighet at eiendommen primært vil være bilbasert da 

det er gode bussforbindelser til blant annet Drøbak og Ås sentrum.  

Klager hevder at utbygging av leiligheter og boliger på Kolstad skog, 
Klommestein skog og Odalen i Frogn kommune, som ligger omtrent 2,2 

km fra eiendommen, medfører at det skal bygges ny sykkelsti, nye 
bussholdeplasser og hyppigere avganger med buss.  

Klager stiller også spørsmålstegn ved hvordan tomten kan anses å være 
bilbasert da uttalelse fra Viken fylkeskommune uttrykker at det kan tillates 
enebolig med hybelleilighet. 

 Kommunen må vektlegge likebehandlingsprinsippet i sin saksbehandling. 
Det har tidligere blitt innvilget søknad om dispensasjon for fradeling av 

parseller på Drøbakveien 135 og 137.  
 Det må vektlegges at Follo Landbrukskontor i sin uttalelse uttrykker at 

eiendommen anses å være en boligeiendom med forholdsvis stor tomt, og 

at den ikke kan nyttes til jord- eller skogsvirksomhet. Landbrukssjefen 
uttrykker at de ikke kan se at «en eventuell deling av eiendommen vil ha 

noen betydning for landbruksvirksomhet i området».  
 
Vurdering: 

Vurdering av hvorvidt transport til eiendommen vil være bilbasert 
Klager hevder at eiendommen ikke er bilbasert da eiendommen er plassert i 

nærhet av bussholdeplass med regelmessige avganger til blant annet Ås sentrum 
og Drøbak.   
 

Hvorvidt eiendommen anses å være bilbasert vil kunne avhenge av flere 
momenter, der nærhet til kollektivtransport vil være ett moment i denne 

vurderingen. Eiendommens nærhet og mulighet til å utføre daglige gjøremål uten 
å være avhengig av biltransport må også vektlegges. 
 

Eiendommen er plassert 6,7 km fra Ås sentrum og 3,7 km fra Drøbak City.  
Eiendommen har tilgang til kollektivtransport, men er ikke i nærhet av for 

eksempel dagligvarebutikk.  
 
Til tross for at eiendommen er nær holdeplass for kollektivtransport ligger den 

landlig til og er i stor grad avhengig av biltransport. Således vil innvilgelse av 
dispensasjonssøknaden ikke være i tråd med nasjonale og regionale mål og 

føringer for samordnet areal- og transportplanlegging.   
 
At innvilgelse av søknad om dispensasjon for deling av eiendommen ikke vil 

være i tråd med nasjonale og regionale føringer er et moment som både Viken 
fylkeskommune og Statsforvalteren trekker frem som et viktig punkt som taler 

for at dispensasjon ikke burde innvilges.  
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Det påpekes at kommunen ikke bør innvilge dispensasjoner når en direkte berørt 
nasjonal eller regional myndighet uttaler seg negativt til dispensasjonen.  

 
Kommunedirektøren forstår fylkeskommunens uttalelse, om at det ved en 
eventuell dispensasjon kun kan oppføres én enebolig med hybelleilighet, som et 

uttrykk for at i det tilfellet kommunen innvilger søknad om dispensasjon så er 
det ikke anledning til å oppføre «mer» enn én enebolig med en hybelleilighet. 

Utsagnet kan ikke tolkes dithen at fylkeskommunen mener at det eiendommen 
ikke er bilbasert eller at det bør gis dispensasjon i saken.  
 

På bakgrunn av denne vurderingen mener kommunedirektøren at transport til 
eiendommen vil være bilbasert.   

 
Vurdering av likebehandlingsprinsippet 

Likebehandlingsprinsippet innebærer ikke at alle søknader skal få samme utfall. 
Hver enkelt dispensasjon skal vurderes individuelt og hver dispensasjon som 
innvilges må oppfylle vilkårene i pbl. § 19-2.  

 
Innvilgelse av dispensasjoner har en presedensskapende virkning. Er det 

innvilget dispensasjoner i flere lignende saker skaper dette forventninger hos 
innbyggerne om at også deres dispensasjon vil bli innvilget. Er det innvilget et 
betydelig antall dispensasjoner for tilnærmet like forhold vil man kunne snakke 

om en innarbeidet praksis som vil kunne gi innbyggerne berettigede forventinger 
om at også deres søknad om dispensasjon vil bli innvilget.  

 
Det må påpekes at kommunen kan endre praksis. Dette har sin bakgrunn i at 
tidene forandrer seg, noe som medfører at det kan oppstå nye forhold og 

momenter i vurderingen som ikke var like sterke eller til stede når man vurderte 
tidligere dispensasjoner. Blant annet har regionale føringer blitt mer tydelige på 

at det bør utvises forsiktighet med å legge opp til bilbasert bosetningsmønstre.  
 
Klager viser til innvilgede dispensasjonssøknader på Drøbakveien 135 og 

Drøbakveien 137. Det er her fattet lignende dispensasjoner i 2014 og i 2018. 
Disse to tidligere dispensasjonene kan derimot ikke anses å være grunnlag for å 

kunne si at kommunen har en praksis som gir berettigede forventinger til 
innbyggerne.  
 

Tvert imot viser nyere praksis som gjelder søknad om dispensasjon, som i 
Drøbakveien 135, at det ikke foreligger en slik entydig praksis som tilsier at 

dispensasjon burde innvilges. Det ble i denne saken søkt om dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 underformål b for deling av 
tomt gnr. 27 bnr. 3 - Drøbakveien 135, mottatt 28.05.2019. I klagesaker til HTP 

og formannskapet ble ikke klagen tatt til følge, og det ble ikke innvilget 
dispensasjon for deling av eiendommen. Det ble i disse vurderingene blant annet 

vist til at innvilgelse av dispensasjon ville stride med nasjonale og regionale mål 
og føringer for samordnet areal- og transportplanlegging.  
Saken er oversendt til Statsforvalteren. Endelig avgjørelse foreligger ikke.  

 
På bakgrunn av nevnte momenter mener kommunedirektøren at det ikke er 

grunnlag for å innvilge dispensasjonen på bakgrunn av likebehandlingsprinsippet. 
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Vurdering av uttalelse fra Follo Landbrukskontor 
Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt til formål LNF a og LNF b.   

I områder disponert til formål LNF a tillates ikke deling til annet bruksformål enn 
areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. Dette er uavhengig av hvorvidt jorden 

faktisk utnyttes og brukes til land- eller skogbruk.  
 

Konklusjon 
Kommunedirektøren kan på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke se at klagen 
inneholder nye momenter som bør føre til en annen vurdering av saken enn i 

vedtak av 12.01.2021. Klagen bør således ikke tas til følge.  
 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 

saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 

 
Alternativer: 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  

 
Formannskapet mener at klagen inneholder momenter som må føre til en annen 

vurdering enn i vedtak av 12.01.2021. Vedtak av 12.01.2021 oppheves og 
klagen tas således til følge.  
 

Nytt vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilges søknad om 
dispensasjon fra gjeldende kommuneplan § 23.2 angående fradeling i 
område avsatt til formål LNF a og b, og fra maksimalt tillatt fradelinger 

innenfor Brønnerud skolekrets for eiendommen gnr. 9 bnr 11. 
  

2. I medhold av pbl. § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. §§ 11-6 og 26- 1, 
innvilger kommunen søknad om fradeling av 1 parsell til boligformål fra 
gnr. 9 bnr. 11.  

 
(Fyll inn utvalgets begrunnelse).  
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Kan vedtaket påklages? 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 

forvaltningsloven kap IV og pbl. § 1-9. klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til det organ som har 

truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som søkes, og de grunner man vil anføre for klagen. 

Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke 
annet følger av forvaltnignsloven § 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-17/21 
Debattheftet fra KS, Ås kommunes innspill 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  21/00514-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 17/21 10.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes innspill til spørsmålene KS stiller i Debattheftet 2021, vedtas og 
meldes tilbake til KS. 

 
Ås, 09.02.2021 

 
Trine Christensen  
kommunedirektør 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

 
Vedlegg: 
Debatthefte 2021Debattheftet 2021- KS spør Omstilling i koronaens tid 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

KS 
 

 
 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til 

dagsaktuelle temaer som er presentert gjennom debattheftet. I år omhandler 
heftet spørsmål knyttet til kommunesektorens handlingsrom og forebygging av 

ungt utenforskap. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS videre 
arbeid for kommunal sektor. Omtale av og spørsmål om prioriteringer i det 
forestående lønnsoppgjøret er i år tatt ut av heftet fordi oppgjøret for 2020 ikke 

var endelig da debattheftet ble ferdigstilt. Det er sendt ut et eget debattgrunnlag 
for å sikre forankring av tariffoppgjøret 2021.  

 
 
Fakta i saken: 

Det årlige debattheftet fra KS omhandler i år ikke tariffoppgjøret, men tar opp 
spørsmål knyttet til kommunesektorens handlingsrom og forebygging av 

utenforskap. Prioriteringer knyttet til vårens tariffoppgjør vil komme i et annet 
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debattgrunnlag. Kommunedirektøren legger med dette frem problemstillingene i 
debattheftet til politisk behandling med svarfrist 15.03.    

 
Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Utfordringene med å finansiere det 
offentlige tjenestetilbudet vil øke fremover og med koronapandemien øker 

utfordringene ytterligere. Som en konsekvens forsterkes behovet for omstilling i 
norsk samfunns- og arbeidsliv. Kommunesektoren har i lang tid hatt et 

omstillingsbehov. Ås kommune gjennomfører kontinuerlig effektiviseringer, 
omstillinger og nedskjæringer, samtidig legger stadig mer komplekse oppgaver 
press på ressurser, både menneskelig og økonomiske, og krever nytenkning og 

innovasjon. Det er nå nødvendig med andre grep enn ren effektivisering, både 
for å levere flere og bedre tjenester med færre ressurser, og for å møte 

forventninger fra innbyggere og næringsliv. Kommunal sektor er på mange 
områder i førersetet når det gjelder innovasjon i offentlig sektor, og landstinget 

la i februar føringer for KS’ arbeid på digitaliseringsområdet for å sikre 
samordning og gjennomføringskraft. 
 

For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester til innbyggere, næringsliv 
og frivillige må det offentlige samarbeide på tvers av fagsektorer og 

forvaltningsnivå. Dette innebærer også endrede krav til kompetanse hos ledere 
og medarbeidere. Totalt, vil en slik betydelig omstilling øke behovet for lokal 
frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer. Lokale løsninger kan være både 

mer tilpasset individuelle behov og økonomisk rimeligere enn standardløsninger 
fastsatt av Storting og regjering. Det er bred politisk enighet om rammestyring 

som hovedprinsipp for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, men 
prinsippet etterleves ikke alltid i praksis.  
 

Økt økonomisk rammestyring er erstattet av økt juridisk detaljstyring, og nesten 
halvparten av ordførerne mener at lover og nasjonalt fastsatte krav hemmer 

innovasjon. For å kunne opprettholde et lokalt handlingsrom til nødvendig 
omstilling, er det viktig at nye lovkrav og forventninger strengt tilpasses de 
økonomiske rammer sektoren kan få i tida som kommer. Hvordan forebygge og 

bekjempe ungt utenforskap? Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år står 
utenfor arbeid og skole. Psykiske lidelser er en viktig årsak til ung uførhet og 

frafall fra utdanning- og arbeidsliv. I tillegg vokser et økende antall barn opp i 
familier med vedvarende lavinntekt. Pandemien har forsterket utfordringen ved 
at sårbare unge rammes sterkere når økonomien og arbeidslivet rammes. Dette 

skaper behov for å tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap. Muligheten til å 
se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og å skape god samhandling i 

lokalsamfunnet med utgangspunkt i barn og unges behov, gjør kommunene godt 
egnet til å gi tidlig og tverrfaglig innsats. Tidlig innsats i grunnskolen er 
avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning og arbeid, og fylkeskommunene 

spiller en nøkkelrolle gjennom ansvaret for videregående opplæring. Innsats 
knyttet til kompetanse og kvalifisering til arbeid er viktig. For kommunesektoren 

innebærer dette både et ansvar som arbeidsgiver ved å tilby unge jobb og 
kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre frafall. Her kreves et 
koordinert samarbeid mellom utdannings-myndigheter, NAV/velferdstjenestene 

og arbeidslivet. Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets 
behov. «Partnerskap for radikal innovasjon» er etablert av medlemmene og KS i 

fellesskap for å løse kritisk samfunnsutfordringer, og ungt utenforskap er et 
prioritert tema. Partnerskapet skal fremover se på hvordan dagens 

tjenesteproduksjon kan og bør endres.  
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De seks spørsmålene KS ønsker belyst er: 

 
Spørsmål 1:  Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å 
 lykkes med nødvendig omstilling? 

 
For å lykkes med nødvendig omstilling er det viktig med tydelig mål og mening 

med omstillingen. Det må være avklart hvorfor det er nødvendig med omstilling 
og for hvem. Skal en lykkes er også god forankring i hele, eller den delen av 
organisasjonen, som skal omstilles viktig. Ansatte må få god, riktig og samme 

informasjon om prosessen og omstillingen til samme tid. Det er viktig å la 
ansatte får være delaktig og medvirke i prosessene, både gjennom tillitsvalgte 

og der det er mulig gjennom innspill i personalgrupper.  
Det er uheldig med større nedskjæringer samtidig som det drives omstillinger. 

Det gjør det vanskeligere å måle effekt og å få forståelsen for den mer 
innovative delen av en omstilling.  
 

Spørsmål 2:  Er det spesielle statlige virkemidler – i tillegg til 
 kommuneøkonomi – som kommunen/fylkeskommunen opplever 

 særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall hvilke? 
 
Lovverket motarbeider nasjonale føringer i for eksempel stortingsmeldinger. 

Støtteordningene er begrenset og statlige krav og føringer er aldri fullfinansiert. 
Det gis øremerkede midler eller tilskudd for en periode for å starte opp. 

Videreføring av tiltak som er igangsatt gjennom slike midler, kan bli usikkert når 
kommunen ikke lenger får tilført midler. Tiltakene vil være under press i forhold 
til andre oppgaver når kommunen må ta over finansiering, og lokale forhold kan 

framtvinge andre prioriteringer. 
 

Det oppleves en del urealistiske tidsfrister i for hold til krav i Korona-tid, og det 
er svært ressurskrevende i forhold til forventinger om opprettholdelse av normal 
drift. 

 
Et konkret eksempel er at kommunen ikke opplever at det er samspill mellom 

pedagog- og bemanningsnorm i barnehager og skoler, og kommunens mulighet 
for lokale, gode opplegg. KS bør bidra til at det jobbes for hele livsløpet, ikke 
bare enkeltgrupper eller enkeltområder.  

 
Det er viktig ha en balanse mellom det digitale og «den vanlige verden» i tiltak. 

Det er viktig å prioritere fysiske sosiale og miljøskapende tiltak. Samtidig har 
pandemien vært en øvelse i digital omstilling som kommunen vil nyttiggjøre seg 
videre. 

 
Spørsmål 3:  For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS gjøre for å 

 ivareta sin rolle overfor medlemmene? 
 
Digitalisering: KS må gå i front når det gjelder digitaliseringsprosjekter; 

samlet/på vegne av kommunene. De må legge til rette for at statlige og 
kommunale fagsystemer snakker mer sammen. Dette ser kommunen er i god 

utvikling. 
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Spørsmål 4:  Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes 

 med å forebygge og redusere ungt utenforskap? 

 Som en konsekvens av pandemien og tiltakene som er gjort for å 

forebygge smitte, kan vi oppleve en økning av unge som ikke fullfører 

skole/studier eller blir stående utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. Dette 

er derfor viktigere enn noen gang.  

 Utenforskap kan best forhindres gjennom tidlig og målrettet innsats mot 

barn og unge. Det er viktig å sikre de sårbare overgangene. Arbeidet med 

forebygging og lavterskeltjenester fra barnet er født, er et viktig 

virkemiddel. Styrking av foreldrekompetansen gjennom individuelle 

tiltak/veiledning og grupper, og etablere samarbeid mellom tjenestene i 

kommunen for å kunne bistå raskere er andre tiltak.  

 Et bedre samarbeid mellom tjenestene kan gjøre at man raskere melder til 

andre aktuelle tjenester når barn har falt utenfor.  Ås kommune jobber 

med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som et aktivt grep i dette. I tillegg til 

å benytte LOS-midler (støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for 

ungdom), er dette gode tiltak.  

 Menn i helse er også et godt virkemiddel inn ift å forhindre utenforskap, 

her har kommunen et samarbeid med NAV. Kommunen er i en presset 

situasjon, både økonomisk og arbeidsrelatert, som gjør at det er 

begrenset hvor mange lærlinger totalt vi kan ta inn. Her er det viktig med 

en balanse ift andre lærlinger som vi skal ta inn, slik at ikke de «får 

plassen» til den vanlige lærling ordningen. En fullfinansiering av «Menn i 

helse», vil bedre den økonomiske siden. 

 Et annet viktig område er informasjon til barn og foresatte om inkludering, 

hva betyr det i praksis og hvordan jobbe aktivt med det. 

 NAV-veileder på ungdomsskolen. Det er ikke uvanlig å ha det på 

videregående skole, men det kan være litt seint. Forsøk i ungdomsskolen 

er viktig. 

 Staten kan initiere og finansiere flere programmer som kan bidra til at 

unge ikke faller ut av arbeid, og til kvalifisering av ungdom til jobb i 

kommunesektoren. 

 For å få mer spissede tjenester kan en bedre samhandling mellom aktører 

som jobber med barn og unge, og de voksne som utfører tjenester innen 

det som er tjenester for unge, er et tiltak.   

 

 

Spørsmål 5:  Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til 

 kommuneøkonomi - som kommunen/fylkeskommunen opplever 

 er særlige begrensende for muligheter til å forebygge og redusere 

 ungt utenforskap? I så fall, hvilke? 

 

 BTI tankesettet er sentralt her. Hvor man har virksomheter som 

samhandler godt på tvers og alle vet hva de skal gjøre når. At man klarer 

sammen å iverksette tidlig innsats ift de ulike behovene. Helhetlig plan for 
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barn og unge i Ås er sentralt, en som definerer hvordan det skal jobbes og 

der BTI er en del av dette.  

 Lærlingeordningen bør gjennomgås. Veiledningsjobben er stor for 

kommunene, og mange lærlinger trenger av ulike grunner, mye hjelp til å 

håndtere arbeidshverdagen. På enkelte områder er det krav om flere 

arbeidssteder for å ivareta læreplanen. Dette gjør det ekstra krevende 

fordi lærlingen går videre idet en ser verdien og får effekt av innsatsen. 

Det er også utfordrende at kommunen derfor ikke kan ta inn så mange 

lærlinger man kunne ønske seg ut fra den økonomiske situasjonen og 

behovet for å ivareta enkeltpersoner i lærlingeløpet. Se også punktet om 

Menn i helse.  

 Vi ser også at Covid19- tiltakene med hjemmeskole har medført mange 

utfordringer. Elever som ellers hadde klart å gjennomføre videregående 

skole sliter, noe som kan medføre at de faller utenfor. Særlig de unge som 

ikke har stort nettverk, rammes hardt.  

 

 

Spørsmål 6: For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid 

 med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å 

 ivareta sin rolle overfor medlemmene? 

 KS må støtte kommunenes tiltak rettet mot ungdom. De bør ha egne 

nettverkssamlinger eller temasamlinger. Dette kan være enda viktigere nå 

etter pandemien. 

 Jobbe for bedre økonomiske rammebetingelser, slik at kommunen kan 

ivareta lærlinger og se på mulighet for å ta imot de som står i fare for å 

«droppe ut» før lærlingtiden. 

 Andre ordninger, som Menn i helse, må ikke gå på bekostning av tiltak for 

unge. 

 Selv om ungdom ofte er mye sammen via sosiale medier og gaming, er de 

avhengige av å fysisk møte hverandre gjennom sosiale arenaer som skole, 

fritidsaktiviteter og ungdomsklubber. Vennerelasjoner er med på bygging 

av sosial kompetanse, nettverk og utvikling av selvbilde og selvfølelse, noe 

som er spesielt viktig i den alderen. En tenker at de fleste ungdommer 

tilpasser seg og klarer å håndtere pandemien med sosial distanse ganske 

bra, men vi må fortsatt legge til rette for fysiske møter. 
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