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Saker til behandling  

F-18/19 
Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene  
Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling 
 
Saksbehandler:  Anne Eid Saksnr.:  17/02661-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 18/19 24.04.2019 
2 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av 

kommunene Frogn, Nesodden og Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas. 
4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge 

vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene. 
5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 
6. 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.  
 

 
Ås, 26.03.2019 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Samarbeidsavtale v06 20190301 
2. FIKT samarbeid - Uttalelse fra tillitsvalgte 
Anbefaling om IKT-samarbeid, prosjektrapport 2018 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Sammenslåing av Ski- og Oppegård kommune har resultert i avvikling av dagens 
IKT-samarbeid (IKT Follo). De fire kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 
(StorFollo) ser viktigheten av å fortsette et styrket IKT-samarbeid for å imøtekomme 
fremtidens økende krav til digitalisering og etablering av løsninger som styrker 
dialogen med innbyggerne. Et sentralisert IKT-samarbeid vil også bidra til bedre 
rådgivning, veiledning for å understøtte tjenesteproduksjonen i kommunen.  
 
IKT-avdelingene i de fire kommunene og de tillitsvalgte har medvirket i en prosess 
som ligger til grunn for å etablere et sentralisert IKT-samarbeid organisert som et 
vertskommunesamarbeid (§28, 1b i henhold til kommuneloven). De ansatte 
organiseres i en felles avdeling i vertskommunen etter bestemmelsene i kapittel 16 i 
arbeidsmiljøloven. Det er lagt opp til at IKT-samarbeidet etableres fra 1.1.2020. 
Denne saken er en videreføring av opprinnelig sak for å ivareta innspill fra Ås 
formannskaps behandling og en vedlagt rapport med anbefaling viser til hvordan de 
ansatte har vært involvert. 
 
 
Fakta i saken: 
Som en del av prosessen med sammenslåing av kommunene Ski og Oppegård sa 
rådmennene i Oppegård og Ski opp avtalen med IKT Follo. Dette fordi Nordre Follo 
hadde bestemt at all IKT i kommunen skulle være i egen regi. En analyse fra PA 
Consulting gjennomført i 2017 viste at Follo kommunene fortsatt er tjent med et IKT 
samarbeid. På bakgrunn av dette besluttet rådmennene i StorFollo å utrede et videre 
samarbeid.  
 
IKT Follo leverer i dag flere felles tjenester til de fire kommunene Frogn, Nesodden, 
Vestby og Ås som må videreføres: Agresso regnskap, lønn, personal, kartløsning, 
kommunalteknisk løsning samt arkivløsning. Noen av disse løsningene vil løses 
felles i skytjenester da de ikke vedlikeholdes ved lokal drift. I tillegg har hver 
kommune 70-80 fagsystemer som driftes i den enkelte kommune. Flere av disse vil 
samordnes i ny organisasjonsmodell. 
 
IKT-medarbeidere fra de fire kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås utarbeidet 
høsten 2018 som en del av FIKT-prosjektet1 en anbefaling til rådmennene 
30.11.2018 om å etablere et sentralisert IKT-samarbeid etter en 
vertskommunemodell2. De tillitsvalgte har vært med i denne prosessen. 
  
 
 
____________________________ 

1  FIKT = Felles IKT i Follo  
2  Se vedlegg 1 for anbefalt modell 
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Forskjell på dagens IKT Follo og nytt IKT-samarbeid 

Område IKT Follo Nytt IKT-samarbeid 
Organisasjonsform Egen modell av 

vertskommunesamarbeid 
Vertskommunesamarbeid 
etter §28, 1b 

Styringsmodell Rådmannskollegiet Samarbeidsråd 
bestående av rådmenn, 
leder for IKT-samarbeidet 
og rådgiver. IKT-leder 
rapporterer i forhold 
personal og økonomi til 
rådmann i verts-
kommunen. 

Ressurser 1 ansatt (leder) samt 
innleide 
konsulenttjenester i 
enkeltprosjekter 

Sentralisert enhet hvor 
alle IKT-medarbeiderne i 
deltakerkommunene er 
samlet i en enhet 

Tjenesteleveranser Begrenset til å kun 
omfatte systemer som er 
felles for flere av deltaker-
kommunene 

Ansvarlig for alle IKT-
leveranser til 
deltakerkommunene 

Driftsmodell Primær drift av egne 
systemer og løsninger 
satt bort til IKT-
avdelingen i 
vertskommunen og 
regulert gjennom avtale 

Primær drift av egne 
systemer og løsninger 
levert av IKT-samarbeidet 
selv. 

Samarbeidsavtale Generisk overordnet 
avtale 

Tydelig og spesifisert 
oppdrag, ansvar, roller og 
styringsmodell 

Bestillings- og 
leveransemodell 

Bestiller har vært både 
fagsystemsamarbeid og 
enkeltkommuner. 
Frivillig avgivelse av 
ressurser til IKT-Follo.  

Forpliktende sektorforum 
er premissgiver, 
finansierer og bestiller. 
Etablert samarbeid 
mellom IKT-samarbeidet 
og sektorene. 

Økonomi Drift av lokal IKT ligger i 
den enkelte kommune i 
tillegg til drift av 
fagsystemer som kjøpes 
av IKT-samarbeidet 

Drift av lokal IKT og 
fagsystemer ligger i IKT-
samarbeidet. Koordinert 
planlegging og 
budsjettering mellom 
sektorforum og IKT-
samarbeidet. 
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Milepælsplan for etablering av IKT-samarbeid
Om de fire kommunene vedtar et IKT-samarbeidet vil man forberede og etablere
samarbeidet i løpet av 201 9 og være i drift fra starten av 2020.

Vurdering:

En felles organisatorisk IKT-enhet er en mulighet til å styrke digitalisering- og IKT-
utviklingen i de fire kommunene. En styrking av IKT kompetanse og ressurser som i
større grad vil understøtte fagmiljøenes forventninger og behov. Digitaliseringsløftet
(Stortingsmelding 27) beskriver store utfordringer som krever en styrket
organisatorisk IKT-enhet som kan bistå kommunene inn i fremtiden. En utsetting av
driften er ikke vurdert som en del av dette prosjektet.

Ivaretagelse av IKT-ansatte
De ansatte i de fire kommunene besitter en kompetanse og kjennskap til både egen
kommune og det samarbeidet/samvirket som har vært i det tidligere IKT Follo. Det er
derfor viktig at de ansatte opplever at deres synspunkter blir hørt, at de opplever
medbestemmelse, og at de blir ivaretatt gjennom sine organisasjoner. Det er fra
starten av lagt opp til bred medvirkning og de anbefalingene som er langt fram er et
produkt av workshops der samtlige ca 40 berørte IKT- ansatte har uttalt seg.
De ansattes forhold ved en virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens
kapittel 1 6, og dette blir fulgt opp både gjennom ledere med personalansvar og
HR/Personalavdelingene i de respektive kommuner. Det er en helt ny organisasjon
som skal opprettes og den vil bli organisert og drevet helt annerledes enn de fire som
eksisterer i dag. Være mer effektiv, men også gi de ansatte nye og større
utfordringer.

Ulike alternative modeller for organisering av en felles IKT-enhet er blitt vurdert i
medvirkningsprosessen med de ansatte. Noen av disse har blitt lagt til side ut fra en
vurdering om at de ville vært for krevende å lede (stor avstand til anbefalinger gitt fra
KS og referanser), kan være vanskelig å styre ressursmessig (matriseorganisasjon)
og for nær opptil den modellen som ligger til grunn for dagens IKT samarbeid (IKT
Follo) som man nå velger å gå bort fra. Blant disse er også hybridmodellen foreslått
fra Ås.

Et alternativ er å videreføre det IKT-arbeidet som utføres i kommunene i dag, men da
må uansett det IKT-faglige samarbeidet styrkes, og tjenester må kjøpes eksternt for å
bistå kommunalområdene. De fleste kritiske infrastrukturer og samfunnsviktige
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funksjoner er i dag digitalisert. Kompleksiteten i IKT-systemer og avhengigheter 
mellom systemer blir stadig større. Dette medfører nye typer sårbarheter som må 
håndteres. Disse utfordringene forsterkes av et voksende gap mellom tilbudet av, og 
etterspørsel etter, avansert IKT-kompetanse. Dette blir kostbart, og kommunene bør 
derfor vurdere om kompetansen skal ivaretas i egen forvaltning. Det er nødvendig å 
organisere IKT slik at man på en effektiv måte kan tilby gode digitale tjenester som 
styrker dialogen mellom stadig økende antall innbyggere (ca 70 000) og kommunene 
i tillegg til å understøtte effektive prosesser internt i kommunene (med ca 6 000 
ansatte).  
 
Kommunene håndterer store mengder personopplysninger i sine systemer. 
Informasjonssikkerhet og personvern har fått et ekstra fokus i forbindelse med EUs 
personvernforordning og ny personvernlov i Norge gjeldende fra 20.7.2018 hvor 
Datatilsynet kan ilegge overtredelsesbøter opp til 4 % av samlede global omsetning. 
IKT-samarbeidet vil gjøre kommunene bedre rustet til å ivareta informasjonssikkerhet 
og personvern, og følge opp våre leverandører. 
 
 
Forhold knyttet til eget rettssubjekt  
Et rettssubjekt er enhver som har rettslig handleevne, dvs. rettigheter og plikter. Ikke 
bare fysiske personer, men også juridiske personer som kommuner er rettssubjekter. 
 
Kommunene har i utgangspunktet samme frihet til å organisere drift av administrative 
støttetjenester som private rettssubjekter har. Kommunen har derfor valgfrihet 
mellom de organisasjonsformer som er tilgjengelige for private rettssubjekter i tillegg 
til de som er spesielt utformet for kommuner, slik som bl.a. interkommunalt 
samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
 
Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kapittel 5 skiller seg ganske 
vesentlig fra de andre organisasjonsmodellene da det ikke opprettes noen ny 
sammenslutning i form av et eget rettssubjekt. 
 
Det er videre viktig å påpeke at det for kommuner gjelder noen særlige regler som 
begrenser denne handlefriheten. Særlig representerer regelverket for offentlige 
anskaffelser en slik begrensning. Når kommunesamarbeid oppfyller vilkårene for 
utvidet egenregi kommer ikke anskaffelsesregelverket til anvendelse (for selve 
samarbeidsavtalen, men regelverket gjelder for de kontraktene som inngås av IKT-
samarbeidet). 
 
For at kommunen skal kunne inngå vertskommunesamarbeid hvor IKT tjenester 
dekkes av en annen kommune, må det derfor være etablert et reelt samarbeid, hvor 
det stilles krav til at utvekslingen av tjenester ikke bare går ut på at noen kommuner 
betaler en annen kommune et pengevederlag for å få IKT-tjenester. 
 
Økonomi 
Det kan ligge en potensiell innsparing, men andre forhold veier tyngre. Dette 
potensialet ligger blant annet i følgende forhold: 

 Standardisering/harmonisering med mest mulig lik programvare og løsninger i 
de 4 kommunene. Det understrekes at dette gjelder både for sentrale 
systemer som økonomi, sak/arkiv, men også for fagsystemer innenfor 
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tjenesteytingen. Dette innebærer altså felles innkjøpsprosesser og at man 
drifter 1 system istedenfor flere. 

 Standardisering innenfor de ulike tjenestene, vil også gi grunnlag for 
fagsamarbeid i forhold til drift og utvikling av kommunens tjenester. Dette vil 
være en ikke ubetydelig bieffekt av like IKT løsninger. 

 Én IKT driftsavdeling gir stordriftsfordeler i den tradisjonelle IKT driften. I flere 
tilfeller har man i dag 4 parallelle produksjonslinjer. Man vil også få sterkere 
fagmiljøer med mulighet for spesialisering og vil om ønskelig løse flere 
oppgaver i egen organisasjon framfor å kjøpe konsulenttjenester.   

 
Det er uten tvil et stort potensial i samarbeid mellom flere kommuner. Potensialet kan 
bli realisert i løpet av 2-5 år. Man er avhengig av en vellykket organisering og 
styringsmodell for å realisere dette potensialet. Rådmannen mener dette er realistisk 
med samarbeidsavtalen som foreslås. 
 
Utsetting av ikke-kommunal tjeneste til andre leverandører 
Når det gjelder alternativet om å sette bort hele driften til en ekstern aktør, har 
rådmannen etterspurt tilbud på en utsetting av IKTdrift i markedet. De få aktører som 
er aktuelle med hensyn til en overdragelse av personell, har utfra forutsetningene 
ikke vært i stand til å komme med et helhetlig tilbud gitt tidsramme og kompleksitet. 
De har imidlertid på uforpliktende grunnlag uttalt at en kan ha besparelser på rundt 
15 +%. Kommuner som har valgt å sette ut hele IKT-området, inklusive ansatte, 
hevder  at tilsvarende tjenestetilbud fra ekstern leverandør kan gi en 
kostnadsreduksjon på maks.5-10% eller helst bedre tjenestekvalitet til samme pris. 
De har imidlertid hatt krevende situasjoner med behov for å sette ut driften og 
rådmannen finner det litt vanskelig å sammenligne uten en tettere dialog.  
 
Forutsetningen for en slik effekt er at alle IKT ansatte i kommunen er en del av 
virksomhetsoverdragelsen. Dette ville være en ønsket forutsetning for kommunen 
dersom en skal avvikle egen IKT drift for å sikre de ansatte. Å sette ut drift uten å 
virksomhetsoverdra personalet vil føre til overtallighet og er ut fra signaler 
rådmannen har mottatt ikke nødvendigvis billigere enn det forslaget kommunene har 
om samdrift. Dette fordi alt som ikke innlemmes i en avtale, vil føre til ekstra utgifter til 
avlønning.  
 
Tiden har imidlertid vært for kort til å gjøre en bredere undersøkelse. Dette vil kreve 
et evnt anbud. IKT- feltet er i stadig utvikling. Det gjør at kommunene må vri 
kompetansen over fra drift til mer strategisk bestiller- og anskaffelseskompetanse 
samt avtaleoppfølging. En del relatert IKTkompetanse vil kommunene uansett ha 
behov for videre utfra kjennskap til kommunene og systemene. 
  
Rådmannen er ikke fremmed for å sette ut mer enn systemdrift. Med hensyn til den 
utviklingen og de utfordringene som kommunen står ovenfor i digitaliseringen av 
tjenester, kan det i fremtiden bli aktuelt å vurdere. Dette vil imidlertid måtte vurderes 
av det framtidige samarbeidet slik rådmannen ser det. Tidspresset har vært stort fra 
oppstart og i forhold til å kunne ferdigstille en etablering 1.1.2020. Å sette ut deler av 
driften har ikke vært vurdert nå utover det en legger i skytjenester. 
 
  



Ås kommune 

Formannskapet 24.04.2019  Side 9 av 41 
 

Fremtidige muligheter 
Uansett fagområde i kommunal virksomhet er IKT et viktig og for mange helt 
grunnleggende verktøy. Kravet og behovet for økt digitalisering er stort og det 
arbeides godt med dette i kommunene, samt at det i forprosjektet allerede er dratt i 
gang en prosess for å se på hvor tett de 4 kommunene kan samordne og samvirke i 
sine digitaliseringsprosesser. Som det framgår av modellen er sektorsamarbeidene 
en viktig suksessfaktor i forhold til om dette samarbeidet skal lykkes. Det vil si alle 
kommunalområdene oppretter samarbeidsfora på tvers av kommunene, eksempelvis 
skole, kommunalteknikk, Geodata etc som danner grunnlag for bestillinger og krav til 
IKT-samarbeidet heretter omtalt som sektorforum. Gjennom dette arbeidet vil det 
mest sannsynlig kunne dannes grunnlag for tettere organisatorisk samhandling.  
 
Med så mye og god IKT-kompetanse samlet i en organisasjon vil det, om man 
ønsker, over tid ligge grunnlag for å se på felles utforming av eksempelvis 
borgerportal og andre systemer for samhandling med publikum. 
Erfaringen kommunen gjør i denne prosessen vil kunne brukes når andre fagfelt 
begynner å se på muligheten for å jobbe annerledes, eventuelt finner ut at det ved å 
samordne/digitalisere rutineoperasjoner/prosesser frigjøres ressurser til 
spesialisering og tjenesteforbedring og utvikling. Felles IKT-plattform danner også et 
godt grunnlag for framtidig samarbeid på andre områder. 

 
IKT-faglige forhold 
Stortingsmelding 27 «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet» beskriver de nasjonale føringene for IKT-arbeidet i offentlig forvaltning 
herunder kommunene. For å etterkomme kravene i meldingen må det frigjøres nok 
tid til å jobbe med områdene som er skissert. Teknologi som virkemiddel for å oppnå 
klimamålene, helhetlige løsninger for brukerne med videre.  
Kompleksiteten i IKT-systemer og avhengigheter mellom systemer blir stadig større. 
Dette krever flere ansatte, som skal holde seg oppdatert på et bredt fagfelt.  
For å styrke digitaliseringsarbeidet og bruk av IKT-systemene på alle 
kommunalområder, så må kommunene rekruttere seg til bedre IKT-kompetanse 
gjennomgående. 

 
I IKT-samarbeidet bør det vurderes hvilke tjenester som er kjernetjenester og bør 
beholdes i egen forvaltning, og hvilke områder som bør vurderes satt ut til eksterne 
tilbydere som eks multimaskiner, printere, AV-utstyr, utstyr, mobiltelefoni med videre. 
 
Skytjenester begynner å bli den dominerende måten å levere IKT-tjenester på, og 
flere av kommunenes fagsystemer er i dag skybaserte. Skytjenestenes skalerbarhet 
og «betal for det du bruker-prinsippet» kan være gode løsninger for å frigjøre 
ressurser til å jobbe med de overordnede problemstillingene som er nevnt i 
Stortingsmelding 27.  

 
Hvis det ikke blir et IKT-samarbeid, så må kommunene gjøre betydelige kjøp av 
eksterne IKT-tjenester eller foreta vesentlig oppbemanning av IKT-avdelingene for å 
håndtere fremtidens utfordringer. 
 
Nødvendige ressurser for å etablere IKT-samarbeid 
Ressurser i form av økonomi er redegjort for under økonomiske konsekvenser. Som 
tidligere nevnt er den viktigste ressursen de ansatte med deres kompetanse og 
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kjennskap til systemer og prosesser. Det er viktig å være oppmerksom på at det i 
slike virksomhetsoverdragelser alltid vil forekomme noen pukkelkostnader knyttet til 
arbeidet med nyetablering, og i perioder vil det være noe parallelldrift av IKT-
systemer i de 4 kommunene samtidig med at den nye organisasjonen er i 
oppstartsfasen. 
 
Ivaretakelse av IKT-service til kommunene  
IKT-samarbeidet må utarbeide serviceavtaler med hver kommune, og definere hvilket 
servicenivå som kan leveres innenfor rammene som er gitt. Kommunene må innrette 
seg etter dette, og etablere: 

 gode sektorforum med rett digital kompetanse innen alle kommunalområder  
 formalisere roller som fagsystemeiere og fagsystemansvarlige for alle 

fagsystemer og andre relevante systemer. 
Punktene ovenfor må gjennomføres selv om et IKT-samarbeid i Stor Follo ikke blir 
realisert. 
 
IKT-samarbeidet vil etablere arenaer (fysiske eller virtuelle) for en-til-mange 
opplæring/rådgivning herunder bestillings-/feilmeldingssystemer 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er krevende å gjøre egne analyser av kostander og gevinster med opprettelse og 
drift av et IKT-samarbeid. Prosjektet har derfor valgt å støtte seg til følgende 
analyser: 

a. Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner (2015), En rapport 
for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

b. IKT-kostnads-benchmark for kommuner, Prosjekt Digital Innsikt 2013, KS 

Analysene har følgende hovedfunn: 
 «Analysene viser klare indikasjoner på stordriftsfordeler innen IKT i norske 

kommuner og fylkeskommuner. Dette resultatet gjelder også når kommunenes 
estimerte kostnader til interne årsverk inkluderes»  

 «Små kommuner i IKS har en statistisk signifikant lavere IKT-kostnad pr. 
innbygger relativt til små kommuner som ikke deltar i et samarbeid. Samme 
resultat viste seg å være til dels gjeldene for mellomstore kommuner»  

 «Undersøkelsen viser, ikke overraskende, en sammenheng mellom IKT-
kostnader og stordriftsfordeler. Små og mellomstore kommuner har trolig 
størst utbytte av å delta i IKT-samarbeider for å redusere IKT-kostnadene»  

Innsparingspotensialer 
Tall i rapporten fra KMD viser at IKT samarbeid for kommuner på vår størrelse, kan gi   
innsparing for de 4 kommunene. Forslaget i denne saken innebærer en 
sammenslåing av IKT-avdelingene. Videre forutsettes sektorsamarbeid og 
harmonisering med felles og like løsninger i de 4 kommunene.   Dette er 
effektiviserende. Økt befolkningsvekst og store digitaliseringsbehov i 
kommunesektoren gjør behovet for en større, mer robust enhet viktigere enn 
potensiell innsparing.  
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Innsparing i den enkelte kommune 
Innsparingen for den enkelte kommune vil variere avhengig av den enkelte 
kommunes prioritering av IKT og hvor effektiv driften er i den enkelte kommune. Det 
antas at alle kommunene kan få innsparinger ved å inngå samarbeid. 
 
Hvorvidt og hvor raskt Stor-Follo klarer å ta ut disse stordriftsfordelene er i hovedsak 
avhengig av følgende: 

a. At den nye organisasjonen som bygges opp er effektiv og har 
hensiktsmessige styringssystemer og at avgjørelser er delegert til riktig nivå. 

 Det antas at de største gevinstene ligger i harmonisering på sektorene, 
dvs. felles fagsystemer (anskaffelser og ensartet bruk) som grunnlag for 
utvidet fagsamarbeid i de 4 kommunene.  

b. Hvor mye av dagens infrastruktur i de 4 kommunene (servere, backup, 
nettverk etc.) som må kasseres/nedskrives når man skal bygge opp en 
standardisert infrastruktur i ny felles driftsenhet. 

Etableringskostnader, overgangskostnader: 
Det vil uansett være kostnader forbundet med å etablere en ny enhet, men 
etableringskostnadene blir høyere om en stor del av dagens utstyr må nedskrives og 
kasseres. Viktige kostnadselementer ved etablering er satt opp under1. 
 
Fellesutgifter FIKT 
pukkelkostnader 

 Mill NOK (eks mva) 

Lokaler   2,0 

Omstillingskostnader (ansettelser, 
kompetansetiltak mv) 

 2,0 

Konsulenthjelp  1,2 

Etablering ny infrastruktur  6,02 

 
Det antas at alle kostnader som er satt opp over dekkes innenfor dagens budsjetter 
(inkl. dagens budsjett for IKT-Follo) i de 4 kommunene, men det er usikkerhet ved om 
det er behov for ekstra midler i etableringsåret. Lokalkostnader kan framstå som en 
ekstrakostnad, men alle kommunene leier kontorarealer i dag og man antar derfor at 
de totale lokalkostnadene kan tilpasses i alle kommunene. 
 
 
Alternativer: 
Alternativet til å bli med i IKT-samarbeidet er å ta ansvar for all IKT-drift og utvikling i 
egen kommune, noe som vil bety at man blir mer sårbare og ikke kan nytte gjøre seg 
av stordriftsfordeler og bredere kompetanse i et større faglig miljø.  
 
Et annet alternativ er å sette bort hele driften til en ekstern aktør. Andres erfaringer 
med dette har vært delte. Dette har det vært mye fokus på i prosjektet.  
 
  

                                            
1 Egeninnsats er ikke tatt med. 
2 Det forutsettes at ikke alt bygges opp på nytt ved etablering, men at ny infrastruktur bygges opp 
gradvis innenfor allerede vedtatte budsjettrammer. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune deltar i etablering av nytt felles IKT-samarbeid 
for å være i stand til å levere stadig mer krevende IKT-løsninger til innbyggere og 
viktige funksjoner i kommunen på mest mulig kostnadseffektiv måte. IKT-
samarbeidet vil videreføre dagens praksis med å sette ut drift og kjøpe tjenester der 
dette er hensiktsmessig.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Etter at alle kommunene har behandlet saken 
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F-19/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med  
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  17/01623-24 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 9/19 08.04.2019 
2 Eldrerådet 6/19 09.04.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5/19 09.04.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/19 11.04.2019 
5 Formannskapet 19/19 24.04.2019 
6 Kommunestyret   
 
 
 
Innstilling fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Vedlegg: 
Breivoll Leieavtale - Hoveddokument - 08.05.19 
Breivoll Leieavtale - Økonomisk vedlegg - 08.05.19 
Breivoll Leieavtale - Teknisk vedlegg - 08.05.19 
Breivoll Leieavtale - Kartvedlegg - 11.02.19 
DNT - Konseptskisse Breivoll 
DNT - Illustrasjon - Foto Breivoll 
DNT - Illustrasjon - Tegning Breivoll 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Intensjonsavtale Ås kommune vs. DNT Oslo og Omegn - 17/4 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
DNT Oslo og Omegn 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-Sak 15/18 den 21.03.2018 en intensjonsavtale mellom 
Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn om utvikling, drift og vedlikehold av 
Breivoll. 
 
DNT Oslo og Omegn har med utgangspunkt i dette utarbeidet en konseptskisse for 
Breivoll. Konseptskissen er lagt til grunn for endelig fremforhandlet avtale. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i K-Sak 15/18, den 21.03.2018: 
 

1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 
vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 

2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 
føringene i intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling.  

3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
Fra tidligere hadde kommunestyret i K-Sak 2/17, den 01.02.17, lagt følgende føring 
for arbeidet med en ny leieavtale: 
 

1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst 
mulig grad tilrettelegger for allmennheten. 

2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette 
medfører at avtalen må sies opp av kommunen senest 30.04.2017. 

3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som 
fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf. rådmannens vurderinger som fremgår av 
saksfremlegget. 

4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017. 
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5. Det presiseres at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik 
måte at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen 
har i dag. Økonomisk vil det således ikke bli noen endringer utover eventuelt 
de utgiftene kommunen har med å drifte stedet i dag. 

 
Etter signering av intensjonsavtalen har DNT utarbeidet en konseptskisse for 
Breivoll. 
 
Skissen innledes med følgende: 
 

Hensikt:  
DNT Oslo og Omegn ønsker å skape en av de største og den mest 
inkluderende frilufts-arenaene på Østlandet med aktiviteter, overnatting og 
servering for barn, ungdom, voksne, og seniorer på Breivoll Gaard.  
Gjennom de ulike tilbudene ønsker vi å skape naturopplevelser for livet og 
stedet skal bidra til å ivareta og videreføre vår kulturarv. Frivillighetene vil 
være en del av grunnmuren og STIEN* skal lede oss til målet.  
*(Spennende – Troverdig – Inkluderende – Enkelt – Naturvennlig)  
 
Strategi:  
Vi ønsker å bli oppfattet som en spennende frilufts-arena med stikkordene: 
spennende og varierte aktiviteter – inkluderende – DNT – tradisjon & kultur - 
innbydende gårdstun - helårs drift – sentral beliggenhet på Østlandet - 
naturvennlig- kystfriluftsliv- lavterskel tilbud – et naturlig samlingssted for 
familier. 

 
 

 
Illustrasjon over Breivoll med ønskede installasjoner (DNT). 
 
Se vedlegg for ytterligere informasjon om DNTs ønsker for utvikling og drift av 
Breivoll. 
 
Det må gjennomføres en rekke investeringer på Breivoll. Eksisterende bygninger må 
oppgraderes og tilpasses ønsket virksomhet. I tillegg ønsker DNT etablering av 
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kajakklager, nytt sovehus, tretopphytter m.m. Det forventes behov for investeringer i 
størrelsesorden 20-25 mill. kr. DNT har siden inngåelse av intensjonsavtalen jobbet 
aktivt for å skaffe tilstrekkelig finansiering. 
 
Det pågår arbeid med utarbeidelse av en egen skjøtselsplan for Breivoll og flere tiltak 
er planlagt og klar for søknad etter plan og bygningsloven.  
 
Det foreslås etablert et eget driftsstyre bestående av to representanter fra Ås 
kommune og to representanter fra DNT Oslo og omegn. Styret skal møtes ved 
behov, minimum to ganger pr. år, for å sikre gjennomføring av avtalens visjon og 
formål og utgjøre en arena for god dialog mellom partene.  
 
Styrets mandat er som følger: 
Sikre at Breivoll gård med tilhørende områder driftes, vedlikeholdes og utvikles til 
glede for almennheten som en åpen og inkluderende arena for friluftsliv og 
samhandling. 
 
Driftsstyret vil være et koordinerende organ, uten instruksjonsmyndighet over den 
daglige driften på Breivoll. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har i intensjonsavtalen tilbudt DNT et lån på 6 mill. kr. til 
investeringsformål på Breivoll. Lånet er avdragsfritt de 5 første driftsårene og har en 
samlet løpetid på maksimalt 25 år. 
 
DNT har gjennom hele planleggingsfasen vært bekymret for økonomien i 
oppstartsårene. DNT som medlemsorganisasjon har lite driftskapital å bidra med til 
Breivoll, ut over det de klarer å skaffe fra eksterne givere. For å sikre nødvendig 
inntjening er DNT avhengig av et overnattingstilbud på Breivoll. Det er planer om å 
bygge et eget sovehus, men det vil ta tid før dette kan stå ferdig. DNT planlegger å 
ansette et eget bestyrerpar fra 2020 som skal ivareta den daglige driften. 
 
DNT ønsker fritak fra leie de 3 første driftsårene og en noe lavere årlig leiesum enn 
rådmannens forslag på kr. 400.000. Leien er beregnet ut i fra kommunens ansvar 
som eier av bygningsmassen og for tilbudt vinter- og sommervedlikehold av hele 
området med unntak av tunområdet (se kartvedlegg). 
 
Rådmannen har forståelse for de økonomiske utfordringene i oppstartsårene og 
foreslår en opptrapping av leiebeløpet som følger: 
 

1. Første driftsår: kr. 0. Gjelder perioden 0 - 12 måneder fra den 1. i 
måneden etter dato for kontraktssignering (start leieperiode). 

2. Andre driftsår: kr. 100.000. Gjelder perioden 13-24 måneder. 
3. Tredje driftsår: kr. 200.000. Gjelder perioden 25-36 måneder. 

 
Fra 37 måneder etter oppstart leieperiode skal en årsleie på kr. 400.000 legges til 
grunn. 
 
Ut over dette foreslår rådmannen å innvilge DNT sitt ønske om at gebyrer tilknyttet 
ordinær søknadsbehandling etter plan og bygningsloven for tiltak som omsøkes i 
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perioden fra avtaleinngåelse og frem til 31.12.2024 dekkes av Ås kommune. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføres DNT sine planer på Breivoll vil dette ha en rekke positive miljømessige 
konsekvenser. Spesielt i forhold til å legge til rette for et aktivt og inkluderende 
friluftstilbud.  
 
Naturen i området vil oppleve økt belastning som følge av økt aktivitet. Dette vil 
imidlertid hensyntas i skjøtselsplanen som skal sikre at områdets naturkvaliteter 
ivaretas på en god måte. 
 
Alternativer: 
En opptrappende leie er i strid med kommunestyrets vedtak i K-Sak 2/17. Således 
kan kommunestyret velge å opprettholde en fast årsleie fra oppstart leieperiode. Til 
nå har DNT ikke kunne akseptere en avtale på slike vilkår. 
 
Andre endringer i avtalens innhold vil kreve nye forhandlinger med DNT. 
 
Dersom endelig avtale med DNT ikke inngås må det søkes etter andre drivere, 
alternativt må kommunen drifte området selv. Kostnadene ved et slikt alternativ vil i 
løpet av kort tid overstige tapte leieinntekter i oppstartsårene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Fremlagte avtale sikrer en utvikling av Breivoll i tråd med kommunens ønsker og 
visjoner nedfelt i gjeldende regulering for området. DNT tar mål av seg til å etablere 
en av de største og den mest inkluderende frilufts-arenaene på Østlandet. 
 
Breivoll kan med dette bli et lokalt flaggskip for friluftsaktiviteter til glede for store 
deler av regionen. 
 
Avtalen slik den nå foreligger styrebehandles i DNT den 4/4-19. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-20/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  17/02319-30 
Saksgang  Møtedato 
1 Klima- og miljøutvalg 4/19 09.04.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/19 11.04.2019 
3 Formannskapet 20/19 24.04.2019 
 
 
Innstilling fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking eller jordforbedring på areal der det skal drives jordbruk. Plan for 
dette skal inngå i planbeskrivelsen.» 

 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering.  
 
Ås, 23.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet (om omdisponering av kommuneplan) 
 
 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Behandlingsrekkefølge: 
Oppstartsmøte:  19.04.2018 
Varsel om oppstart:  14.05.2018 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 01.03.2019  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 21.02.2019 
3. Plankart (hele planområdet), datert 21.02.2019 
4. Plankart (byggetomten), datert 21.02.2019 
5. Illustrasjonsplan, datert 21.02.2019 
6. ROS-analyse, datert 01.03.2019 
7. Naturmangfoldsrapport, datert 31.07.2018 
8. 3D-bilder, datert 29.03.2019 
9. Snittegninger, datert 26.02.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
VA-notat rammeplan 
Geoteknisk rapport 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Området er uregulert og avsatt til LNF-A i gjeldende kommuneplan, vedtatt 
03.02.2016.  
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av førerhundskole for Norges 
Blindeforbund på Norderås, gnr. 41 bnr. 1.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av 
forslagsstiller Norges Blindeforbund.  
 
Fakta i saken: 
Norges Blindeforbunds eksisterende førerhundskole, Hundeskolen Veiviseren, skal 
avvikle driften i Vestby kommune og ønsker å etablere ny førerhundskole med 
nærhet til universitetet og veterinærmiljøet.  
 
Planområdet på Norderås er på ca. 13,9 daa hvorav 8,7 er byggetomt, ca. 3 km i 
gangavstand fra Ås sentrum. Planområdet ble utvidet fra 11,5 daa til 13,9 daa med 
varslingsbrev til berørte parter 30.11.2018. 
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Figur 1 Kart som viser tiltakets beliggenhet 

 
Planområdet er avsatt til LNF-A i gjeldende kommuneplan, således er planforslaget 
ikke i tråd med kommuneplanen.  
 
Planforslaget konsekvensutreder temaer knyttet til landskap og landbruk, herunder 
jordvern og eksponering/fjernvirkning, etter konsekvensutredningsforskriften men 
uten krav om planprogram.  
 
Plasseringsalternativer 
Planforslaget har utredet flere mulige steder/tomter for ny førerhundskole. Ett 
alternativ ved Hurdal syn- og mestringssenter, og fem alternativer ved Ås/NMBU. I Ås 
ble Kjerringjordet, et område ved Årungen, Norderås, Syverud og et beiteområde 
nord for Norderås (Eftashagen) vurdert.  
 
Etter en samlet vurdering har det sentrale styringsorganet i Norges Blindeforbund og 
NMBU vurdert Norderås som det beste alternativet. Den avgjørende faktoren var 
nærhet til veterinærmiljøet som Norges Blindeforbund har et nært avlssamarbeid 
med, men også enkel tilgang på praksisplasser. Å kunne videreføre det etablerte 
fôrvertnettverket i Follo var også viktig.  
 
Alternativene er nærmere beskrevet og redegjort for i s. 34 i planbeskrivelsen. 
 
Landbruk og kulturlandskap 
Planområdet inngår i et større kulturlandskap med en blanding av aktiv åker- og 
beitebruk. Området rundt planområdet er del av gården Norderås og ligger i et stort, 
åpent jordbruksområde med aktivt jordbruk rundt.  
 
Planområdet grenser inntil hensynssone for bevaring av kulturmiljø i gjeldende 
kommuneplan (H570_2 Bevaring kulturmiljø).  
 
Planområdet omfatter ca. 7,4 daa med fulldyrka jord som ikke er i drift (ligger i dag 
brakk). Det har siden 1949 vært forsøksvirksomhet på eiendommen i regi av 
universitetet med blant annet et veksthus som nå er fjernet. Beite foregår ikke i 
planområdet.  
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Figur 2 Planområdet 

 
Arealbruk og bebyggelse 
Forslaget legger opp til én bygning på 1222 kvm på én etasje på søndre halvdel av 
planområdet. Bygningen får flatt tak med etasjehøyde på 4,6 meter og oppstikkende 
plan 2 for teknisk anlegg. Forslaget legger opp til en maks utnyttelsesgrad BYA på 
40%.  
 
Bebyggelsen inkluderer areal til administrasjonslokaler, kurs og treningsareal for 
servicehunder og fôrverter, støttefunksjoner, oppstalling/burrom, lager, valperom og 
carport. Utover dette kommer arealer til hundegårder og luftegårder, samt 
treningsbane på nordsiden av planområdet.  
 
Bygningen legger opp til at alle hunder skal ha direkte utgang til egen luftegård, noe 
som gir en bygningskropp med mange løpemeter fasade. Planbeskrivelsen s. 26 
viser en tentativ planløsning. 
 
En høyspentledning krysser planområdet i sør. Denne båndlegges med hensynssone 
H370_1 faresone høyspenningsanlegg. 
 
Naturmangfold 
Det er gjennomført en kartlegging av naturtyper, røde- og svarlistearter (vedlegg 7). 
Det ble registrert én rødlisteart - alm (VU) - i kantsonen vest i planområdet. Denne 
skal båndlegges med hensynssone «bevaring naturmiljø» med tilhørende 
bestemmelse. 
 
Det ble registrert fem fremmede arter innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til håndtering av fremmede arter.  
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Grunnforhold  
Planområdet ligger under marin grense men utenfor registrerte fareområdet. Det er 
gjennomført geotekniske grunnundersøkelser, og det er ikke påvist kvikkleire eller 
sprøbunnmateriale.  
 
Områdestabiliteten anses som tilfredsstillende.  
 
Vei og trafikk 
Planområdet er knyttet til Kongeveien via en grusstikkvei som vurderes å ha god nok 
standard til forventet trafikkmengde. Stikkveien fra Kongeveien inn til byggetomten 
inngår i reguleringen for at veien skal reguleres av plan- og bygningsloven, ikke 
landbruksveiforskriften, samt imøtekomme Statens vegvesenets krav om regulerte 
siktlinjer.  
 
Det er ikke gang-/sykkelvei langs Kongeveien, men det er gang- og sykkelvei langs 
Syverudveien til Ås gård men rådmannen anser ikke dette som et reelt alternativ til 
planområdet. 
 
Nærmeste bussholdeplass er 1,9 km fra planområdet ved NMBU/Meierikysset. 
 
Planforslaget legger opp til 30 parkeringsplasser i planområdet, hvorav fem er under 
tak i carport, 3 HC-plasser og 10% elbiltilrettelegging. Førerhundskolen forventes å 
generere trafikk på ca. 15 biler per døgn, og på dager med fôrvertkurs vil dette øke til 
20-25 biler pr. dag. 
 
Planforslaget har også utredet mulighetene for snarveier/gangforbindelser/stier 
mellom NMBU/Campus Ås og planområdet, jf. Staten vegvesenets uttalelse til varsel 
om oppstart. Det er utredet ulike alternativer fra Campus Ås til planområdet, men 
NMBU som er grunneier i området og driver av Ås gård ønsker ikke trafikk over sine 
områder pga. forsøksdyrvirksomheten der. NMBU ønsker heller ikke etablering av 
geiler (inngjerdede stier) over dyrka mark eller beiter. Det beste alternativet er derfor 
langs Syverudveien forbi Ås gård og deretter gjennom skogen over Norderåsbekken 
til planområdet. Utredningen kan leses i s. 46-49 i planbeskrivelsen.   
 
VAO 
Det er med forslaget krav om VAO-rammeplan. Rammeplan skal redegjøre for behov 
for endringer av vann- og avløpsnettet, behov for tiltak utenfor planområdet og tiltak 
for overvannshåndtering i området. Det er krav om at hundeavfall/- avrenning 
ivaretas i eget lukket system. Det er krav om lokal overvannshåndtering i tråd med 
kommunens overvannsnorm.  
 
Sammendrag av innkomne merknader 
Oppstart av planarbeid ble varslet 09.05.2018. Innkomne merknader til varsel om 
oppstart er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen s. 51.  
 
Det ble mottatt 6 merknader fra følgende offentlige og private berørte parter.  
 

- Akershus fylkeskommune (07.06.2018) frafaller kravet om arkeologisk 
registrering, og fremhever at tiltaket må hensynta kulturlandskapets verdier.  
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- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11.06.2018) forventer at planarbeidet gjør 
rede for vurderinger av tomtealternativer, for problemstillinger knyttet til 
landbruket, og for tiltakets mulig konsekvenser for tilstøtende landbruksdrift på 
kort og lang sikt.  

- Statens vegvesen (13.06.2018) anbefaler at det legges til rette for gode 
gangforbindelser og gjennomgående stier/snarveier mellom NMBU og 
planområdet for å redusere bilbehovet. Vegvesenet krever bestemmelser om 
frisikt, og forutsetter at trafikksikkerheten ivaretas i planarbeidet.  

- Hafslund (29.05.2018) krever at høyspentledning på sørsiden av planområdet 
båndlegges med hensynssone (faresone) høyspenningsanlegg, og at det kan 
være aktuelt for utbedring av el-infrastruktur dersom tiltaket utløser et slikt 
behov.  

- Marte Synnøve Lilleng (07.06.2018) med familie inkl. 2 barn er beboere 
(leietakere) på Norderås, og uttrykker bekymring for økt trafikk og 
anleggstrafikk som vil passere lekeområdet. Marte Synnøve Lilleng ønsker 
hastighetsreduserende tiltak (som fartsdumper), og at stikkveien ikke 
asfalteres av hensyn til kulturlandskapet. Hun viser også til observasjon av 
Åkerrikse nær den planlagte bygningen, og spør om arten er gjort tilstrekkelig 
rede for.  

- Olav Fjeld Kraugerud (11.06.2018) utrykker også bekymring for trafikkmengde 
og trafikksikkerhet for beboerne i Kongeveien 26. Vedkommende gjør 
forslagsstiller og kommunen oppmerksom på at stikkveien også fungerer som 
turvei. Olav Fjeld Kraugerud ber forslagsstiller og kommunen vekte hensynene 
til kulturlandskapet høyt.  

 
 
Vurdering av planforslaget: 
 
Landbruk og kulturlandskap 
Tiltakets påvirkning på kulturlandskap og landbruk er vurdert etter 
konsekvensutredningsforksriften, men uten krav til planprogram.  
 
Landbruk og jordvern 
Planforslaget innebærer at 7,4 daa fulldyrka jord blir permanent nedbygget. Arealet 
blir i dag ikke benyttet til beite eller produksjonsøyemed, men det er likeså dyrkbar 
jord. Konsekvensutredningen viser at tiltaket vil utgjøre en forverring for jordvernet 
ved at arealet blir tapt for all fremtid. Dette er i strid med nasjonale og lokale 
målsettinger om bevaring av matjord og matberedskap. At hjemmelshaver NMBU 
foreslår arealet til utbygging, eller at arealet ikke brukes til landbruk i dag er etter 
rådmannens vurdering ikke tungtveiende argumenter all den tid arealet kan brukes til 
matproduksjon. Likeså, nedbygging av 7,4 daa matjord på Norderås må også 
vurderes opp mot tiltakets funksjon som vurderes å være nyttig for videreutviklingen 
av kunnskapsmiljøet på Campus Ås men også for samfunnet som helhet. For å bøte 
på nedbygging av matjord foreslår rådmannen at det legges inn bestemmelser om 
flytting av matjord.  
 
Landbruksdriften i området blir etter rådmannens vurdering ikke berørt av tiltaket. 
Landbrukskjøretøy kan fortsatt bruke eksisterende adkomster uhindret, og 
planområdet kommer ikke i konflikt med beiteområder på Norderås. Beitedyrs 
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sikkerhet ivaretas all den tid hundene er plassert i et kontrollert område med 
inngjerdede hundegårder, luftegårder og treningsbaner.  
 
Norges Blindeforbund gjennomførte tidlig i planprosessen flere møter med Dyrbar 
Omsorg, tidligere Antrozoologisenteret, om en mulig samlokalisering på Norderås. 
Rådmannen foreslo å utrede hvorvidt man kunne tilbakeføre arealet avsatt til 
offentlig/privat tjenesyting på Kjerringjordet til LNF-A i forbindelse med 
samlokaliseringen. Tilbakeføring til LNF-A-formål ville redusert de negative 
virkningene av omdisponering av LNF-A-arealer på Norderås men også gitt klare 
signaler om ønsket utvikling på Kjerringjordet. Dyrbar Omsorg trakk seg imidlertid fra 
planen om samlokalisering av både økonomiske grunner og at de vurderte Norderås 
til å ligge altfor avsides for salg av hundeprodukter og for dårlig tilrettelagt for offentlig 
transport. Inntil videre har de valgt å bli værende på Kjerringjordet hvor de er i dag. 
Det er etter rådmannens vurdering beklagelig at planene om samlokalisering ikke ble 
realisert og dermed utelukket en potensiell tilbakeføring av LNF-A-areal på 
Kjerringjordet. Rådmannen mener likevel arealet bør vurderes tilbakeført til LNF-A-
formålet i forbindelse med rullering av kommuneplanen.  
  
Kulturlandskapet 
Planområdet inngår i et verdifullt kulturlandskap som er brutt opp av 
gårdstun/bebyggelse, veier og vegetasjon. Planforslaget vil medføre en oppføring av 
en bygning på ca. 1222 kvm på én etasje. Forslaget inkorporerer flere tiltak som 
reduserer virkningen på kulturlandskapet. Bebyggelsen plasseres lavt i terrenget (se 
figur 2) og bebyggelsen er høydebegrenset til maks én etasje. Eksisterende 
vegetasjonsskjerm mot nordvest og ny vegetasjonsskjerm mot sør vil skjerme 
nabobebyggelsen og kulturlandskapet, og planlagt beplantet voll langs veien vil 
begrense eksponering av førerhundskolen. Rådmannen vurderer derfor 
konsekvensene for kulturlandskapet som små.  
 

 
Figur 3 Snittegning nord-sør-akse. Driftsbygning på Norderås til venstre 

ROS-analysen 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 6) identifiserer tre risikotemaer: 

- Sårbar flora: Det må tas forhåndsregler i planleggingen og anleggsfasen for å 
unngå tap eller skade på rødlistearter.  

- Fremmede arter: Spredning av fremmede arter vil kunne fortrenge andre 
hjemlige arter. Det er krav i reguleringsbestemmelsene til håndtering av 
fremmede arter.  

- Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: Det er en viss risiko for ulykker 
ved anleggsgjennomføring, men ikke høyere risiko enn ved andre 
utbyggingsprosjekter. Fokus på HMS i anleggsperioden vil minimere denne 
risikoen.  
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Bebyggelse 
Skisseprosjektet viser en relativ stor bygning plassert i et viktig kulturlandskap. Det 
prosjekteres én sammenhengende bygning med flatt tak à 1 etasje. Hovedetasjen er 
forholdsvis høy for å sikre tilstrekkelig rom for tekniske installasjoner. Fasadene er 
prosjektert med liggende panel med innslag av sinusplater (bølgende metallplater) i 
tilknytning luftegårder. Takene over hundegårdene er tenkt plastplater som slipper 
inn lys. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at det redegjøres for hvordan det er 
tatt hensyn til eksponering i landskapet spesielt mot sørøst. Det stilles krav om 
materialbruk av høy kvalitet som er tilpasset landskap og omgivelsene. Rådmannen 
vurderer bebyggelsen som godt egnet til førerhundvirksomhet.  
 

 
Figur 4 Fasade sett fra sør 

 
Figur 5 Aksenometri av skisseprosjektet 

Trafikk, parkering og framkommelighet 
Rådmannen vurderer trafikkøkningen til og fra planområdet som lavt med få 
konsekvenser for trafikksikkerhet og omkringliggende landbruksdrift. Det er gode 
siktlinjer ut til Kongeveien som har en lav ÅDT. På de 30 dagene i året det 
arrangeres kursdager med fôrvertkurs kan de trafikale konsekvensene oppleves i 
større grad negativt, men vanlig trafikkmengde på ca. 15 biler per døgn vurderes 
som uproblematisk. Det vil i byggesaken stilles krav til miljøoppfølgingsprogram som 
blant annet må vurdere trafikksikkerheten i anleggsperioden.  
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Forslagstiller har utredet alternative ruter for gående og syklende, men 
transportbehovet til og fra planområdet forventes å være helt bilbasert både for 
ansatte og besøkende som normalt vil ha med hundene sine begge veier.  
 
Støy 
Planforslagets karakter vil naturligvis medføre noe støy i form av bjeffing, spesielt i 
forbindelse med fôring og lufting som skjer tre ganger i løpet av en dag. Hundene 
skal luftes i puljer for å redusere eventuell støy. Det er normalt døgnbemanning på 
skolen som kan gripe inn dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner.  
 
Boligbygning på Kongeveien 26 og atelier på Kongeveien 36 er nærmeste naboer 
som kan oppleve støy i form av bjeffing. Tiltak som vegetasjonsskjerm og beplantet 
voll mot veien vil redusere virkningene av støy for nærmeste beboere.  
 
Arbeidsplasser 
Rådmannen vurderer det som positivt at førerhundskolen planlegger å huse 14-15 
arbeidsplasser, hvorav 5-6 er ansatte i administrasjonen. Arbeidsstokken vil variere 
fra 1-2 ansatte som er der hele tiden til alle ansatte samtidig i kortere perioder. 
Gjennomsnittlig er det 6 ansatte til stede ved førerhundskolen.  
 
Omdisponering av LNF-A 
Planforslaget er ikke i tråd med arealplanformålet i gjeldende kommuneplan for Ås, 
vedtatt 03.02.2016. Rådmannen har som utgangspunkt at planinitiativ i strid med 
gjeldende kommuneplan skal tas som innspill i førstkommende 
kommuneplanrullering, dette for å ivareta kommuneplanen som et langsiktig og 
forutsigbart styringsverktøy, og for å sikre likebehandling av innkomne planinitiativ.  
 
I tilfeller der det søkes om å omdisponere arealer avsatt til LNF-A må rådmannen 
foreta en helhetsvurdering på om et slikt tiltak har en overvekt av fordeler som tilsier 
at det bør omdisponeres LNF-A.  
 
NMBU og forslagsstiller ble enige om Norderås som den mest egnede lokaliteten for 
etablering av førerhundskole, mye på grunn av nærhet til universitetet og 
veterinærmiljøet. Norges Blindeforbund har presisert at planarbeidet er tidssensitivt 
da eksisterende førerhundskole må avvikle driften i Vestby kommune i årsskiftet 
2019/2020. Derfor ble en kommuneplanprosess vurdert som lite formålstjenlig i lys av 
forslagsstillers framdriftsbehov og tiltakets type og størrelse. En mulig konsekvens av 
å fastholde på kravet om kommuneplanprosess er at Norges Blindeforbund flytter 
virksomheten til Hurdal i stedet. I Hurdal eier Norges Blindeforbund en større 
eiendom med hotell, kurs- og undervisningslokaler med mer. 
 
Rådmannen må derfor vurdere om tiltaket innehar en overvekt av fordeler som tilsier 
at det bør omdisponeres LNF-A-arealer. Rådmannen vurderer etableringen av 
førerhundvirksomhet i Ås kommune som meget samfunnsnyttig i regi av en 
samfunnsnyttig organisasjon, Norges Blindeforbund. Rådmannen ser også positivt 
på at virksomheten sammenfaller med næringsstrategien til Ås kommune som tar 
sikte på å etablere virksomheter og nye arbeidsplasser med koblinger til 
kunnskapsmiljøet på Campus Ås. Nærhet til universitetet og veterinærmiljøet var som 
tidligere nevnt avgjørende for valg av lokalitet.  
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Norges Blindeforbund utredet også samlokalisering på Norderås med Dyrbar 
Omsorg, tidligere Antrozoologisenteret. En samlokalisering ville muliggjøre en 
tilbakeføring av LNF-A-areal på Kjerringjordet, men Dyrbar Omsorg valgte å trekke 
seg fra planene om samlokalisering. Rådmannen vil likevel anbefale at arealet 
tilbakeføres til LNF-A i rullering av kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer sist at planforslaget får få virkninger på omkringliggende 
landbruksdrift og kulturlandskap. Tiltaket planlegges med en rekke avbøtende tiltak 
på fjernvirkningen, og landbruket blir ikke forstyrret av virksomheten. Rådmannen 
vurderer tapet av dyrkbar jord som negativt for Ås kommune, men vurdert opp mot 
førerhundskolen samfunnsnyttighet anbefaler rådmannen at 8,7 daa LNF-A 
omdisponeres til offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
Alternativ innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 utsettes behandling av 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole. Planforslaget legges ikke ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Det begrunnes med at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området. 
 
Arealet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer en førerhundskole på Norderås som et samfunnsnyttig tiltak 
som vil knytte seg til kunnskapsmiljøet på Campus Ås.   
 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget sendes på offentlig ettersyn til berørte 
naboer og offentlige myndigheter. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-21/19 
Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/00608-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 8/19 08.04.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/19 10.04.2019 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 2/19 10.04.2019 
4 Formannskapet 21/19 24.04.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
Innstilling fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, 

og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter.  

 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

 
Ås, 27.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

    

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tidligere vedtak 
Prosjektbeskrivelse - rapport familiekoordinator 
Oversikt over tiltak barn i lavinntekt 
Barnefattigdom og marginalisering 
 
 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HHS 5/18 
HHS 19/18 
K-sak 9/18 
K-sak 87/18 
K-sak 93/18 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier 
Virksomhetsleder skole 
Virksomhetsleder barnehage 
Virksomhetsleder kultur og fritid 
Leder ved NAV Ås 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunens arbeid mot barnefattigdom ble satt på dagsorden høsten 2017. 
Rådmannen ble da bedt om å utarbeide en samlet oversikt over kommunens arbeid 
mot barnefattigdom og fremme en politisk sak. På bakgrunn av formannskapets 
tilbakesendingsvedtak 21.11.2018, har rådmannen utredet saken på nytt. Etter flere 
runder med fokus på å besvare spørsmål av høy detaljgrad, ønsker rådmannen nå å 
flytte fokus fra detaljfokuseringen til å felles mål og retning for det videre arbeidet.   
 
Det foreligger en rekke universelle ordninger nedfelt i lov og forskrifter som har til 
hensikt å utjevne sosiale forskjeller og skape muligheter for flere barn og unge. I 
tillegg er det en rekke statlige satsninger og lokalpolitiske føringer som skal støtte 
oppunder familier med lav inntekt. NAV er sentral i dette arbeidet – med mål om å få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Naturlig nok er deres innfallsvinkel rettet 
mot de voksne.  

I 2015 lanserte regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). 
Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i lavinntektsfamilier og forebygge at 
fattigdom går i arv. Barnekonvensjonen er overordnet rettesnor for strategien.  

Rådmannen ønsker i det videre arbeidet å ta utgangspunkt i barnets perspektiv og 
satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter, 
med mål om at alle barn og unge i Ås skal få mulighet til å utvikle sosial kapital. 
Sosial kapital er de ressurser som barn får tilgang til gjennom sine sosiale nettverk 
og aktiviteter. Sett ut ifra et helhetlig oppvekstbilde mener rådmannen at dette er et 
viktig perspektiv å ta og retning å gå, med henblikk på hvordan kommunen kan 
motvirke levekårsulemper blant barn og unge.  
 
Fakta i saken: 
I vedtak av 06.09.2017 ble rådmannen bedt om å lage en god og samlet oversikt 
over kommunens arbeid mot barnefattigdom, og fremme en politisk sak høsten 2017. 
Saken startet opp i Ungdomsrådet, HHS og HOK januar 2018. På bakgrunn av 
kommunestyrets første behandling, jf. vedtak i K-sak 9/18, har saken og temaet vært 
oppe til politisk behandling i flere omganger. Etter formannskapets 
tilbakesendingsvedtak 21.11.2018, er saken nå utredet på nytt, ref. F-sak 93/18 og 
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K-sak 87/18.  Vedlagt følger oversikt over tidligere saksgang og vedtak knyttet til 
denne saken (vedlegg 1). Det henvises også i det nedenstående til prosjektrapport 
Familiekoordinator ved NAV Ås (vedlegg 2). Rådmannen mener rapporten, i tillegg til 
tidligere saksutredninger, i stor grad svarer ut tidligere spørsmål.  
 
Saksutredningen tar sikte på å belyse kommunens arbeid rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier i et helhetlig perspektiv. Det gjøres rede for definisjoner, 
målemetoder, risikogrupper og status i Ås samt sentrale statlige satsninger og 
føringer, med hensikt om å sette rådmannens forslag til felles retning for det videre 
arbeidet i en kontekst. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse 
med budsjettprosessen. Saksutredningen avgrenses derfor til kun å fokusere på 
felles mål og retning, som skal være førende i forbindelse med videre prioritering av 
midler.  

Felles mål og retning for det videre arbeidet 
Det er viktig at kommunens prioriterte tiltak og innsats rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier sees i sammenheng med de lovpålagte tjenester knyttet til barn og 
unge (skole, barnehage, helse- og sosialtjenester), som gjennom sitt 
samfunnsoppdrag støtter oppunder holdninger og verdier med tanke på inkludering 
og fellesskap. Eksempelvis innebærer gratisprinsippet i skolen at kommunen ikke 
kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med 
grunnskoleopplæringen, og kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er 
en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden. Målet med tydelige 
satsninger i det videre arbeidet er i så måte å løfte blikket mot en felles retning med 
fokus på tiltak som komplementerer det forebyggende arbeidet som allerede inngår i 
det daglige virke.  
 
Med dette som utgangspunkt fremmer rådmannen følgende forslag til felles mål og 
retning for den neste 4-årsperioden:  

Mål: Alle barn og unge i Ås skal ha mulighet til å delta sosialt. 

Kommunen skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, og 
satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter. 
Dette med mål om at alle barn og unge i Ås skal få mulighet til å utvikle sosial kapital, 
altså de ressurser som barn får tilgang til gjennom sine sosiale nettverk og aktiviteter. 
I det følgende er det listet opp en rekke eksempler på eksisterende tiltak, og tiltak 
kommunen vil jobbe videre med:  

- Opplevelseskort 
- Sommerjobb for ungdom 
- Utstyrsbod 
- Meråpent bibliotek 
- Gratis ungdomshus 
- Gratis idrettsskole for elever på 1.trinn 
- Tilgang til eget nettbrett (1:1 iPad i barneskolene) 

Vedlagt følger også en oversikt over tidligere utprøvde tiltak, pågående tiltak, samt 
oversikt over årets søknader til Nasjonal tilskuddsordning for barn i lavinntektsfamilier 
(vedlegg 3). Tildeling av eventuelle midler forventes i mai 2019. I forbindelse med 
prosjektet Familiekoordinator ved NAV Ås, følger prosjektrapporten vedlagt i saken. 
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Definisjoner, målemetoder og status 
Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, 
klær og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også at det å 
mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet (Fløtten, 
2009. Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal).   
 
Relativ fattigdom knyttes til det å mangle ressurser for å kunne fungere sosialt, og 
delta i de aktivitetene og å ha den levestandarden som er vanlig i samfunnet. Denne 
forståelsen bygger på sosiale normer i samfunnet for hva som er akseptable og ikke 
akseptable levekår (Seim & Larsen, 2011. Barnefattigdom i et rikt land. 
Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. HiOA).  
 
Norge har ingen offisiell fattigdomsdefinisjon eller fattigdomsgrense, men offentlige 
tiltaksplaner og handlingsplaner mot fattigdom har siden 2001 lagt EU og OECD sine 
relative lavinntektsmål til grunn for fattigdomsforståelsen. Det er tre mål som ofte 
benyttes for å måle relativ fattigdom; lavinntekt, mangel på levekårsgoder, og 
subjektive mål. I denne saksutredningen fokuseres det kun på lavinntekt og mangel 
på levekårsgoder som indikator på fattigdom. Dette begrunnes i at et mål på 
selvopplevelse av fattigdom krever omfattende kartlegginger av om folk oppfatter seg 
som fattige.  
 
Lavinntekt 
I Norge (via SSB) og i EU (via Eurostat) settes lavinntektsgrensen vanligvis ved 60 
prosent av medianinntekten i landet. Statistikken baseres på husholdningens 
samlede inntekt etter skatt. Dette inkluderer offentlige overføringer. Husholdningen 
blir justert for sammensetning av barn og voksne i husholdet. Personer som tilhører 
en husholdning med inntekt under denne inntektsgrensen regnes for å ha lav inntekt. 
Når man måler lavinntekt over en periode på tre år, kalles dette for vedvarende 
lavinntekt.  
 
Forskjellige lavinntektsmål påvirker resultatene. Men selv om man benytter ulike mål 
på lavinntekt, viser statistikken den samme trenden på nasjonalt nivå – at andelen 
barn i lavinntektsfamilier er økende over tid.  
 
Det kan imidlertid ikke settes likhetstegn mellom det å ha lav inntekt, og det å 
oppleve en dårligere levestandard og færre muligheter til å delta i aktiviteter enn barn 
flest. Men barn i husholdninger med lavinntekt regnes som å ha risiko for å oppleve 
fattigdom, særlig om lavinntekten er vedvarende. Å måle barn i familier med 
lavinntekt er derfor en indikator på risiko for fattigdom blant barn (Bufdir).   
 
Mangel på levekårsgoder 
Dårlige levekår kan komme til uttrykk gjennom å mangle sentrale levekårsgoder, det 
vil si eiendeler og aktiviteter som er nødvendige for å ha en akseptabel levestandard. 
Eksempelvis kan dette handle om å ha råd til å reise på ferie, delta i fritidsaktiviteter, 
eller delta i bursdager med gave. Mål på hvem som mangler levekårsgoder kan 
fungere som en indikator på fattigdom. Tilnærmingen reflekterer ikke at folk kan ha 
en god levestandard selv om de mangler visse goder.  
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Fattigdom blant barn 
Husholdninger som har størst risiko for å havne i lavinntektsgruppen, og kjennetegn 
på familier med risiko for lavinntekt:  

1. Foreldre med lav eller ingen  yrkestilknytning 
2. Enslige forsørgere 
3. Lav utdanning 
4. Barn med innvandrerbakgrunn  

Barn i familier med lav inntekt er utsatt for mange ulike levekårsulemper. Vedlagt 
følger en oversikt, utarbeidet av Bufdir, som illustrerer hvordan levekårsulemper 
knyttet til økonomi, lokalmiljø, helse, deltakelse/skole og samspill kan påvirke 
hverandre (vedlegg 4). 
 
Status i Ås kommune 
Indikatorene er hentet fra barnefattigdom.no, og sier noe om status på 
barnefattigdomsfeltet for Ås, hvorvidt det har skjedd endringer over tid og kjennetegn 
på barnefamilien som risikerer å oppleve fattigdom. Indikatorene kan imidlertid ikke si 
noe om hvorfor og hvordan endringen skjer. Indikatorene gir en pekepinn på 
utviklingen.  
 
Omfang 
 2013 2014 2015 2016 
1. Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 6,7 7,1 8 8,9 
2. Barn i husholdninger med lavinntekt siste år 5,2 5,1 6,5 5,5 
3. Barn i husholdninger med lavinntekt siste år etter lokale 
lavinntektsgrenser 

5,2 5,1 6,5 5,5 

 
Risiko 
 2013 2014 2015 2016 
4. Barn i husholdninger med enslig forsørger 8,5 10 8,7 8,5 
5. Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer 4,9 5,4 6,5 6 
6. Barn i husholdninger som har mottatt sosialhjelp i løpet av året 2,9 3,9 3,7 3,6 
7. Barn i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd 3,4 4,2 4,1 4,3 

 
Boforhold 
 2015 2016 
8. Barn i husholdninger som bor trangt (rom og kvm) 17,9 18,9 
9. Barn i husholdninger med lavinntekt som bor trangt (rom og kvm)  55,6 52,4 

 
Om indikator  
 

1. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (treårsperiode, 
EU60). 

2. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mindre enn 60 % av medianinntekten i 
Norge, og med en brutto finanskapital under 1 G.  

3. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mindre enn 60 % av medianinntekten i 
den enkelte kommune, og under 1 G i brutto finanskapital. Indikatoren måles på samme måte 
som indikatoren "Barn i husholdninger med lavinntekt siste år". 

4. Denne variabelen måler barn 0-17 år i husholdninger som har en enslig forsørger. Det er den 
registrerte bostedsadressen til barnet pr. 31.12 som statistikken baserer seg på. SSBs 
registerdata sier ingenting om graden av delt omsorg. Barnebidrag gjennom private avtaler er 
ikke med i inntektsstatistikken.  
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5. Barn 0-17 år i husholdninger uten yrkestilknyttede personer.  
6. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mottatt sosialhjelp det siste året. Hvis 

minst én person i husholdningen har mottatt sosialhjelp i løpet av inntektsåret, så regnes 
husholdningen som å være sosialhjelpsmottaker. 

7. Indikatoren viser barn 0-17 år i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd. 
8. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som er trangbodd.  
9. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger med lavinntekt siste år, som er trangbodd. 

 
Begrepsavklaringer:  
 
Uten yrkestilknytning: For at du skal regnes som yrkestilknyttet må din arbeidsinntekt overstige 
folketrygdens minsteytelse på 2,28 G. I 2016 tilsvarte 2,28 G følgende inntekt: 209 167 kr. Inntekten er 
etter skatt. Det vil si at en husholdning kan bli regnet som uten yrkestilknytning, selv om forsørgerne er 
i arbeid. 
 
Trangbodd: Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall 
personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per 
person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes 
som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt (SSB). 
 
Datagrunnlag 
Statistisk sentralbyrå. Registerbasert inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
 
Ytterligere informasjon om indikator og datagrunnlag er å finne på www.barnefattigdom.no  

 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har på forespørsel gitt følgende 
vurdering av statistikken for Ås kommune:  
 
Ås har stort sett verdier under gjennomsnittet for både fylket og hele landet, og dette 
kan tolkes positivt for kommunen. Ås har en litt høyere andel barn med vedvarende 
lavinntekt i forhold til de andre kommunene i Follo og dette har vært en trend over 
flere år. Indikatoren som måler lavinntekt over ett år og ekskluderer 
barnehusholdninger med formue er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet, og 
dermed kan det tyde på at Ås har en del barnefamilier som har lavinntekt, men som 
samtidig har en del oppsparte midler. Når man ekskluderer de med oppsparte midler 
på 1G eller mer ligger Ås på linje med de andre kommunene. 
 
Ås har flere barn i husholdninger med lavinntekt over en treårsperiode, men hva som 
ligger bak dette vet man ikke da annen statistikk ikke gir det svaret. Det kan ha noe 
med næringene i Ås å gjøre, demografien og det generelle inntektsnivået til 
barnefamiliene i kommunen. 
 
Det er viktig å huske at dette er indikatorer som skal gi en pekepinn på utviklingen, 
og selv om en enkeltindikator som vedvarende lavinntekt skiller seg litt ut, har Ås 
ganske lave andeler i forhold til landet og på mange av variablene i forhold til 
kommunene dere sammenligner dere med. Det er kanskje viktigere å se på 
helhetsbildet, heller enn å fokusere på én enkelt indikator. Bufdir mener at 
statistikken tyder på at Ås har et mindre omfang av barnefattigdom / risiko for 
barnefattigdom enn kommuner flest. 
 
Selv om de siste tallene som foreligger på barnefattigdom.no er fra noen år tilbake, 
gir det likevel en god pekepinn på hvordan situasjonen er i dag.  
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Statlige og kommunale ordninger og satsninger 
Det foreligger en rekke universelle ordninger nedfelt i lov og forskrifter fra statlig hold, 
som har til hensikt å utjevne sosiale forskjeller og skape muligheter for flere. Gratis 
kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage, bostøtte og 
kvalifiseringsprogrammet er noen eksempler på dette. Gratis ungdomshus, redusert 
foreldrebetaling i SFO og delmål i boligpolitisk handlingsplan som omhandler 
boligsosiale føringer, er eksempler på kommunale prioriteringer og føringer. 

Ansvar for forvaltning og håndheving av de mange ordningene ligger i stor grad på 
NAV, men en betydelig del ligger også på den øvrige kommunale forvaltning. NAV 
består som kjent av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av 
kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Med mål om å 
få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, styres naturlignok NAVs 
innfallsvinkel, i arbeidet rettet mot barn i lavinntektsfamilier, mot de voksne. 

Regjeringen har som mål å skape muligheter for alle. I 2015 lanserte regjeringen 
strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). Fokus har vært sikre barn i 
lavinntektsfamilier et rikere aktivitetstilbud slik at de kan delta i sosiale aktiviteter og 
idrett på lik linje med andre barn. Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i 
lavinntektsfamilier og forebygge at fattigdom går i arv. Barnekonvensjonen er 
overordnet rettesnor for strategien. Rapporten som oppsummerer erfaringer fra 
arbeidet med strategien konkluderer blant annet med det hovedfunn at 
barneperspektivet nå ivaretas stadig bedre innenfor barnefattigdomsfeltet.  

I statsbudsjettet er det i 2019 satt av nærmere 300 millioner kroner til Nasjonal 
tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal 
tilskuddsordning mot barnefattigdom). Målet er å motvirke og/eller dempe 
konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et 
virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige 
sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og 
sosiale situasjon. Denne tilskuddsordningen er ett av flere tiltak i den ovennevnte 
strategien.   
 
I tillegg til den nevnte Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 
lavinntektsfamilier, finnes det også en rekke andre ordninger kommunen kan søke 
om midler fra; barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, støtte til oppfølgings- og 
losfunksjoner for ungdom og tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor, 
tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak, Frifond og ulike tilskudd fra 
Korus-Øst. Listen er ikke uttømmende. 
 
 
Vurdering: 
Kommunen har et omfattende ansvar for å bidra til gode levekår i befolkningen. Selv 
om det allerede foreligger en rekke statlige og kommunale ordninger som støtter 
oppunder familier med lav inntekt, strekker dette ansvaret seg forbi ordninger nedfelt 
i lov og forskrift. Tidlig og forebyggende innsats med henblikk på lokalmiljø, helse og 
oppvekst er sentralt i enhver kommunens arbeid for å lykkes med å bidra til gode 
levekår.  
 
Det er et faktum at sosiale forskjeller har betydning for barns levekår og muligheter 
og at barn i husholdninger med lav inntekt er utsatt for mange levekårsulemper. 
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Betydningen av å kunne delta sammen med jevnaldrende, ha positive rollemodeller 
og få tilgang til sosiale ressurser i lokalsamfunnet påvirker individets livssjanser.  
 
Ifølge Bufdir kan sosial intervensjoner som sikrer deltakelse i fritidstilbud, 
ferieopplevelser eller ulike alternative mestringsarenaer for barn og unge, vurderes 
som en viktig faktor i sosial- eller integreringspolitikken som et bidrag for å forebygge 
at sosial ulikhet går i arv. Man kan såldes si at initiativer for å sikre sosial inkludering 
under oppveksten kan forankres i et sosialt investeringsperspektiv da sosiale 
aktiviteter gir grunnlag for læring og utvikling. De trenes i sosialt samspill, lærer å 
forstå sosiale koder og øker sin sosiale kompetanse, samt får mulighet til å oppleve 
tilhørighet og mestring. Dette er forhold barna og ungdommene vil ha nytte av i 
utdanningsløpet og fremtidig arbeid.  
 
Åpne og inkluderende tiltak som tar utgangspunkt i barnets perspektiv, er nok en 
suksessfaktor Bufdir løfter frem. Da regjeringen lanserte strategien Barn som lever i 
fattigdom (2015-2017), ble barnets perspektiv satt på dagsorden, i det 
Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Føringene er tydelige – 
det skal satses på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter. Tiltakene skal med andre ord sikre at barn og unge har gode levekår her 
og nå. Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i lavinntektsfamilier og hindre 
at fattigdom går i arv.  

Rådmannen tar signalene til etterretning. For de tidligere nevnte eksempler på 
eksisterende tiltak, og tiltak kommunen vil jobbe videre med, er det gjennomgående 
at barnets perspektiv står i fokus. Satsninger og tiltak som springer ut fra et 
barneperspektiv vil i tillegg være et viktig supplement til NAVs perspektiv som i 
hovedsak er rettet mot de voksne. Det å kunne delta i sosiale aktiviteter sammen 
med jevnaldrende ansees som et viktig levekårsgode, og det kan blant annet ha 
betydning for barn og unges psykiske helse.  

Studenter med barn er ikke kategorisert som en lavinntektshusholdning. Likevel er 
det slik at studenter med barn sannsynligvis har lav inntekt i en periode, noe som kan 
begrense barnas muligheter til å delta sosialt. Rådmannen mener derfor denne typen 
husholdning også er en viktig gruppe å favne gjennom åpne og inkluderende tiltak, i 
og med Ås kommune er en universitetskommune med mange studenter.  

Politisk og administrativ behandling i kommunen som sørger for oppmerksomhet, 
forankring og kjennskap til aktiviteten, er en viktig suksessfaktor i innsatsen mot 
barnefattigdom. Rådmannen erkjenner behovet for bedre koordinering og 
samhandling rundt kommunens innsats for å redusere negative konsekvenser av 
fattigdom blant barn og unge.  
 
Foreldrenes økonomiske situasjon påvirker barnas oppvekst både direkte og 
indirekte, da økonomiske utfordringer opptrer ofte sammen med andre problemer 
som for eksempel psykiske lidelser, vold og rus. Kompleksiteten i oppgaveløsningen 
fordrer tverrsektoriell samhandling. Samhandling og innsats for barn i 
lavinntektsfamilier vil forankres i Helhetlig plan for barn og unge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Saken legger ikke opp til noen økonomiske konsekvenser. Forslag til prioriterte tiltak 
vil innarbeides i forbindelse med budsjettprosessen. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Foreslått mål og retning besluttes ikke og saken tas til orientering.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener det er nødvendig at det settes mål og retning for kommunens 
videre arbeid med barn i lavinntektsfamilier. Forslag til mål og retning er satt utifra et 
barneperspektiv. Rådmannen mener at satsninger og tiltak som springer ut fra 
barnets perspektiv vil være et viktig supplement til NAVs innfallsvinkel, som i 
hovedsak er rettet mot de voksne. Det å kunne delta i sosiale aktiviteter sammen 
med jevnaldrende ansees som et viktig levekårsgode, og det kan blant annet ha 
betydning for barn og unges psykiske helse.  
 
Det er viktig å understreke at det allerede i dag gjøres mye forebyggende arbeid for å 
motvirke negative konsekvenser som lavinntekt kan medføre. Det gjenstår imidlertid 
å sette felles mål og retning for å kunne systematisere og prioritere blant flere 
aktuelle tiltak.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-22/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/00955-1 
Saksgang  Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 2019   
Ungdomsrådet 10/19 08.04.2019 
Eldrerådet 5/19 09.04.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/19 09.04.2019 
Klima- og miljøutvalg 5/19 09.04.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 3/19 10.04.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/19 10.04.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 28/19 11.04.2019 
Administrasjonsutvalget 3/19 24.04.2019 
Formannskapet 22/19 24.04.2019 
Kommunestyret   
 
 
Innstilling fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Ås, 03.04.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2018 1.2 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen 
 
 

Saksutredning: 
 
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan for 2018-2021.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte  
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende 
del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 
rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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F-23/19 
Ås kommunes årsregnskap 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/00689-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 23/19 24.04.2019 
2 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
 
 
Ås, 03.04.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2018 2.0 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Ås kommunes årsregnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 28,82 mill.kr og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,39 mill.kr. 
 
Fakta i saken: 
 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) sier  
følgende:  
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv  
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  Årsregnskapet skal være avlagt 
innen 15. februar i året etter regnskapsåret.  
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Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og  
fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer.  
Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis  
årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til  
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet Årsberetningen  
skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at  
årsregnskapet skal behandles.  
 
Rådmannen har fremlagt og oversendt årsregnskapet til Follo distriktsrevisjon den  
15. februar. Årsberetningen er fremlagt for Follo distriktsrevisjon og kontrollutvalget  
innen 31. mars. Deres uttalelser følger vedlagt denne saken.  
 
Vurdering  
Ås kommunes regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 28,82 mill.kr  
Resultatet er bedre enn budsjett, og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for 
å møte framtidige investeringer og vekstutfordringer.  
 
Ås kommune har fått mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. Skatt fra 
eiendomssalg hos enkeltskatteytere har i 2018 gitt en betydelig økt skatteinngang. 
Merskatteinntekten var en engangseffekt og kan ikke legges til grunn som en varig 
effekt fremover. 

 
Kommunen har fortsatt lave renteutgifter på lån, og pensjonsutgiftene har blitt lavere 
enn budsjettert.  Tjenesteområdene har samlet sett hatt merforbruk som følge av 
større behov for tjenesteyting enn budsjettert.  
 
Ås kommune har stor forventet befolkningsvekst og tilsvarende et stort 
investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at 
kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av 
nye investeringer.  Det er viktig at kommunen kan sette av midler i perioder med lav 
rente, og dermed være mer robust til å møte en varslet renteoppgang.  
 
Avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk.  
Årsregnskapet 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,39 mill.kr som 
foreslås avsatt på disposisjonsfond. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at årsregnskapet til Ås kommune 2018 godkjennes og at 
mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 
 
Kan vedtaket påklages? 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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Drøfting 

1. Finansielle handlingsregler for Ås kommune, jf. notat av 08.03.2019 vedlagt 
formannskapets protokoll 13.03.2019, 18/03043-23. 

 
 
2. Representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS) 
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