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Orientering  

Orientering ved kommunalsjef helse og mestring 

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
21/19 18/03675-29 Saksutskrift Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 04.06.2019 Universell utforming av 
fastlegekontorer i Ås 2019 

22/19 19/00003-41 Melding om delegert vedtak – Ambulerende 
skjenkebevilling 

23/19 19/00003-43 Melding om delegert vedtak - Enkelt anledning - Festival 
i Ås sentrum 

24/19 19/00003-45 Melding om delegert vedtak (delegert kommunalsjef 
Helse og mestring) - Endring av vedtak - Festival i Ås 
sentrum 

25/19 19/00003-37 Melding om delegert vedtak - Utvidet skjenkeområde 
26/19 19/00003-39 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - 

Vitenparken Campus Ås 
27/19 19/01327-6 Saksutskrift Kommunestyret 19.06.2019 Hovedutvalg for 

oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og 
sosial (HHS) - Sammenslåing 

28/19 19/01905-1 Høring - endringer i alkoholloven 
29/19 16/00385-23 Melding om delegert vedtak av kommunalsjef helse- og 

mestring, ny stedfortreder for salgsbevilling KIWI 541 Ås 
30/19 16/00680-16 Melding om delegert vedtak fattet av kommunalsjef 

helse og mestring - Ny styrer og stedfortreder Coop 
Extra Ås Idrettsveien 
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Saker til behandling  

HHS-8/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 13/19 19.08.2019 
2 Eldrerådet 8/19 20.08.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/19 20.08.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/19 21.08.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 8/19 21.08.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø   
7 Formannskapet 40/19 28.08.2019 
8 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
 
Ås, 29.07.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 04.09.2019 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 19.08.2019 
Eldreråd 20.08.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.08.2019 
Hovedutvalgene, 21.08.2019, 22.08.2019 
Formannskap, 28.08.2019 
Kommunestyre, 04.09.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023, datert 19062019 
2. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene:  
- Ungdomsrådet 
- Eldrerådet 
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
- NAV Ås 
- Trygve Roll-Hansen 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ingen 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Den omfatter 
det regulære boligmarkedet, det kommunalt disponerte boligmarkedet og 
mellommarkedet.  
 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 

kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 I mellommarkedet er innbyggerne som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet.   

 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Planens hovedelementer er mål for boligpolitikken, suksesskriterier for å nå målene, 
strategier og virkemidler kommunen har til rådighet.  
 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen er tenkt fulgt opp. Tiltaksdelen 
vil bli utarbeidet og behandlet politisk som et eget dokument, og vurderes hvert år i 
sammenheng med kommunens handlingsprogram. 
 
 
Fakta i saken 
Bakgrunn 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I følge 
SSB forventes det en økning på 11 500 innbyggere fram mot 2040. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018. Boligprogrammet gir en grov oversikt over hvor stor andel av 
boligmassen som skal være eneboliger, småhus og leiligheter.   
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Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel, men kommunen kan 
bruke ulike virkemidler for å styre markedet og sikre en helhetlig boligpolitikk. Disse 
virkemiddelområdene er plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, 
Husbankens låne- og støtteordninger, kommunale tjenester og støtteordninger 
Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. Det er derfor viktig å 
samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike virkemidlene både 
internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.  
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet, kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og 
som samtidig legger til rette for en fortettet tettstedsutvikling. En utvikling som skal 
være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig bærekraftig.  
 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Den boligpolitiske planen for Ås er en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk 
bindende, men gir retning for boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av 
kommuneplanen. Planen gir føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det 
gjelder arealplanlegging, kommunens eiendomspolitikk, kommunale tjenester og 
støtteordninger, bruk av Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. 
eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 
 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale rammer 
og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer som ikke 
tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken med vekt på målgruppene, mål, 
suksesskriterier, strategier og virkemidler beskrives i kapittel 2. Det er vist i følgende 
modell:  
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Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i kommunen, mens
kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene for boligpolitikken i
kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være førende for
tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen vil bli utarbeidet og behandlet politiske som et
eget dokument.

Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:

1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om
befolkningsvekst.

2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov.
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og

deltakelse.
4. En ønsket by-og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.

For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier:
1. Det regulære boligmarkedet: Å bygge attraktive leiligheter for seniorer og

barnefamilier.
2. Det kommunalt disponerte boligmarkedet: Å sikre boliger for vanskeligstilte.
3. Mellommarkedet: Sikre boliger for førstegangsetablerere, småhusholdninger og

lavinntektsgrupper.

Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på
følgende områder:

Plan- og bygningsloven
Kommunenes eiendomspolitikk
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 Kommunens tjenester og støtteordninger 
 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 
 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med eiendomsutviklere 

og regionale myndigheter.  
 
Planen viser de fire tiltaksområdene som tiltaksdelen skal bygge på:   
1. Tiltak for å øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes 

av planen.  
2. Tiltak for å øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for 

seniorer, småbarnsfamilier, førstegangsetablerere, småhusholdninger og 
vanskeligstilte med vekt på:  

a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomspolitikk 
c. Kommunens tjenester og støtteordninger 
d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Tiltak for å øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med utbyggere. 
4. Tiltak for å samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen utarbeides som et eget dokument, og vil bli lagt fram for politisk 
behandling i oktober 2019. 
 
Prosess 
Enhet for plan, miljø og næring har hatt prosjektansvar for utarbeidelse av planen. En 
prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått i 
arbeidet. Planen er en temaplan der det ikke stilles krav til stor grad av medvirkning. 
Men det er gjennomført et dialogmøte med kommunens enhetslederforum, et åpent 
politisk dialogmøte og møte med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming. I tillegg har planen vært på høring til 23 eksterne instanser samt 
internt i kommuneadministrasjonen i perioden 10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 2.  
 
Vurdering 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
innbyggere i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Rådmannen ser det som viktig å få på plass en første 
versjon av boligpolitisk plan, og gjøre erfaringer i oppfølgingen av den. Da har 
kommunen et grunnlag til å utvikle boligpolitikken videre.   
 
Tiltaksdelen av planen skal utarbeides og behandles som et eget dokument. 
Tiltakene skal bygge på fire tiltaksområder:   
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
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3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
Prioritering av tiltakene gjøres årlig i forbindelse med handlingsprogram og 
økonomiplan. 
 

Det er stadig flere kommuner som utarbeider slike boligpoltiske planer. Ås kommune 
er tidlig ute, og deltar bl.a. i et læringsnettverk i regi av KS. Rådmannen ser at det er 
nyttig at kommunen deltar i slike nettverk for å lære av andre kommuner og dele 
egen erfaring. Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for 
Ås kommune er et godt grunnlag i arbeidet med å sikre nok boliger i tråd med 
befolkningsveksten og en variert boligsammensetning som møter ulike behov både 
når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også være et grunnlag i 
arbeidet med å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidrar til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Boligpolitisk plan for Ås kommune har ingen økonomiske konsekvenser. Tiltaksdelen 
vil imidlertid foreslå tiltak som kan ha økonomiske konsekvenser. Den må ses i 
sammenheng med og spilles inn i handlingsprogrammet og økonomiplanen. På 
lengre sikt vil planen få positive økonomiske konsekvenser når kommunen får en 
helhetlig boligpolitikk som gjør planlegging, bygging og forvaltning av boliger mer 
helhetlig og effektiv. 
 

Miljømessige konsekvenser 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 

Alternativer 
Boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas med følgende endringer: …… 
 

Konklusjon med begrunnelse 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god begynnelse på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid 
som stadig flere kommuner er i gang med.  
 

Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 

Tiltaksdelen utarbeides og behandles politisk som et eget dokument i oktober 2019. 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas slik den 
foreligger.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HHS-9/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/00608-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 14/19 19.08.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 9/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/19 21.08.2019 
4 Formannskapet 43/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
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, 07.08.2019 
 
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: 
1 - Tidligere vedtak 
2 - Prosjektbeskrivelse - rapport familiekoordinator 
3 - Oversikt over tiltak barn i lavinntekt 
4 - Barnefattigdom og marginalisering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HHS 5/18 
HHS 19/18 
K-sak 9/18 
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K-sak 87/18 
K-sak 93/18 
HOK 10/19 
HHS 2/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier 
Virksomhetsleder skole 
Virksomhetsleder barnehage 
Virksomhetsleder kultur og fritid 
Leder 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. Under seneste behandling av saken i 
HOK og HHS 10.04.2019 ble saken sendt tilbake for å svare ut kommunestyrets 
vedtak av 14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Rådmannen anser at disse punktene 
nå er svart ut under overskriften statlige og kommunale ordninger og satsninger. 
 
Etter flere runder med fokus på å besvare spørsmål av høy detaljgrad, ønsker 
rådmannen nå å flytte fokus fra detaljfokuseringen til 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.  
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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, ble saken utredet på nytt, ref. F-sak 93/18 og K-
sak 87/18. Den nye saken (HHS 2/19 og HOK 10/19) ble sendt tilbake for å bedre 
svare ut punkt 2 og 3 i kommunestyrets opprinnelige vedtak i K-sak 9/18. 
 
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:  
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- 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). Tre av søknadene er innvilget. I forbindelse med prosjektet 
Familiekoordinator ved NAV Ås, følger prosjektrapporten vedlagt i saken. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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.  

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. 
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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. 
 
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, 
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tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak, Frifond og ulike tilskudd fra 
Korus-Øst. Listen er ikke uttømmende. 
 
Ås kommune har startet prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til 
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. Henvendelse er gjort til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Om kvalifiseringsprogrammet  
I arbeidet med kvalifiseringsprogrammet samarbeider NAV Ås med ulike private og 
offentlige arbeidsgivere, diverse tiltaksarrangører, internt innad i NAV Ås og andre 
enheter i NAV. 
 
Det samarbeides/arbeides også opp mot helseapparatet, skoler og offentlige etater i 
forhold til tilrettelegging for at brukerne skal stå forberedt og ha bedre muligheter til å 
komme i lønnet arbeid.  
 
Deltakerne i kommunens kvalifiseringsprogram får økonomisk rådgivning. Det er 
vanlig at deltakerne får hjelp med bestilling av skattekort og politiattester. Deltakerne 
får også bistand i forhold til kontakt med banker, telefon og strømleverandører. De får 
bistand i forbindelse med søknader av f.eks. reisebevis og oppholdstillatelser med 
mere. Slik hjelp er viktig for deltakerne å få for også å kunne fokusere på jobb og 
aktivitet. 
 
Virkemidler som benyttes i kommunens kvalifiseringsprogram; arbeidsmarkeds-
opplæringskurs av kortere eller lenger varighet, arbeidstreningsplasser, lønnstilskudd 
og samtaler.  
 
Det er NAV sine vurderinger og virkemidler samt samarbeidet med deltakerne og 
samarbeidspartnere som er avgjørende for at tiltakene skal ha effekt. Det er viktig å 
matche deltakere med det riktige tiltaket / tiltakene. For noen deltakere vil det være 
hensiktsmessig med ett lengre løp på en arbeidsmarkedsbedrift i 
arbeidsforberedende trening. På et slikt tiltak vil det være tett oppfølging. For andre 
deltakere vil det beste være en kortvarig arbeidstrening. Kvalifiseringsprogrammet gir 
mulighet til individtilpassede program, noe som er en avgjørende faktor for å lykkes.  
 
Nedenfor gjøres det rede for erfaringer fra arbeidet med deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet som har barn og som dermed lever i lavinntekt. I det siste 
halvannet året har NAV Ås hatt oppfølging av 8 deltakere med barn.  
 

1. Enslig deltaker med flere barn. Jobbet for at deltaker skulle fullføre utdanning.  
Deltaker valgte å trekke seg fra å fullføre utdanning og få seg arbeid innen 
butikk. Vedkommende var på arbeidstrening i butikk kombinert med 
helseoppfølging.  Deltaker har helseutfordringer og har søkt helserelatert 
ytelse og avsluttet kvalifiseringsprogrammet.  

2. Deltaker, gift og med barn.  Flyktning med omfattende språkproblemer som 
ikke fullførte norskopplæring innen perioden med introduksjonsprogrammet.  
Vedkommende har i tillegg helseproblemer. Kartlegging av motivasjon og 
arbeidsrettet aktivitet gjennom arbeidsgruppa. Avsluttet 
kvalifiseringsprogrammet grunnet språkutfordringer og motivasjon. 
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3. Deltaker, gift og med barn. Flyktning med omfattende språkproblemer. Vært 
lang tid i tiltak med tett oppfølging. Utprøving intern og ekstern arbeidstrening. 
Omfattende helseproblematikk men også noen utfordringer i forhold til andre 
grunner som motivasjon og religion.  Vedkommende har søkt helserelatert 
ytelse og avsluttet kvalifiseringsprogrammet. 

4. Gift deltaker med flere barn. Gått på voksenopplæring kombinert med jobbsøk. 
Deltaker har valgt å avslutte kvalifiseringsprogrammet for å være hjemme med 
barn. Vedkommende har som målsetting å fullføre studier. I forbindelse med 
gjenopptak av kvalifiseringsprogrammet valgte familien å flytte ut fra Ås 
kommune da ektefelle fikk lønnet arbeid i en annen del av landet. 

5. Deltaker med forsørgelsesplikt. Vedkommende har deltatt på 
arbeidsmarkedsopplæringskurs og vært en kortere periode i arbeidstrening 
som gikk over til lønnet arbeid. I forbindelse med lønnet arbeid ble 
lønnstilskudd brukt som virkemiddel. NAV har i perioden med 
kvalifiseringsprogrammet hatt tett dialog med tiltaksarrangør og vært på møte 
hos arbeidsgiver samt mye kontakt per telefon. Deltaker er nå selvforsørget.  

6. Gift deltaker med flere barn. Deltaker fullfører grunnskole. Planen er 
arbeidsrettet aktivitet gjennom kurs eller arbeidstrening samt at deltaker skal 
fullføre fag på videregående nivå. Familie er selvforsørget. 

7. Deltaker med forsørgelsesplikt. Vedkommende har deltatt på 
arbeidsmarkedsopplæringskurs og vært på arbeidstrening. Arbeidstrening gikk 
over til lønnet arbeid med lønnstilskudd i en kortere periode. Deltaker har nå 
lønnet arbeid uten støtte fra NAV. NAV har i hele perioden hatt tett dialog med 
flere møter med tiltaksarrangør og arbeidsgiver. Arbeidsgiver er en større og 
veletablert bedrift. Deltaker er nå selvforsørget. 

8. Enslig deltaker med forsørgelsesplikt. Har tidligere deltatt i 
kvalifiseringsprogrammet. I forbindelse med nytt regelverk for 
kvalifiseringsprogrammet fra den 01.01.19. har deltaker hatt mulighet til å 
søkes inn på nytt. Deltaker startet på arbeidsmarkedsopplæringstiltak med tett 
oppfølging. Deltaker har siden oppstart hatt mye fravær fra tiltaket, og har ved 
flere anledninger på grunn av blant annet sykdom avlyst møter og aktivitet. 
NAV gjør faglige vurderinger i forhold til utskriving av tiltak og stans av 
kvalifiseringsprogrammet (nytt regelverk gjør det enklere å ta inn deltaker  
kvalifiseringsprogrammet etter en stans) Det vil nå også fra NAV sin side 
initieres et tett samarbeid med helseapparatet og andre kommunale instanser.  

Av deltakere som ikke har forsørgelsesplikt for barn, har frem til nå i 2019, 3 personer 
avsluttet kvalifiseringsprogrammet med resultat lønnet arbeid. Alle 3 er  
nå selvforsørget. En av dem er over 60 år, en av dem er drop-out elev fra 
videregående skole. To av dem er fra land utenfor EØS-området og har til dels store 
språkproblemer. En fjerde deltaker er nå på arbeidstrening i Ås kommune.  
 
NAV er her i dialog med arbeidsgiver om at arbeidstreningen nå innen kort tid vil gå 
over i lønnet vikarjobb i forbindelse med ferieavvikling.  
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Effekten med programmet og de tiltak som har vært brukt i forhold til deltakere med 
barn har vært lønnet arbeid, få avklart deltakere imot arbeidsavklaringspenger og 
studier. For deltakere uten forsørgelsesplikt for barn har effekten/resultatet med 
programmet og tiltakene i vesentlig grad vært lønnet arbeid.   
En effekt har også vært at deltakere av kvalifiseringsprogrammet med målsetting om 
lønnet arbeid har kunnet direkte avklares imot uføre, men også imot deltakelse i 
arbeidsavklaringspenger. Dette da den tette oppfølgingen og det varierte 
aktivitetsnivået i kvalifiseringsprogrammet gir en god arbeidsevneavklaring.  
Målsettingen vil alltid være at deltakere i kvalifiseringsprogrammet blir selvforsørget 
enten gjennom arbeid eller studier (studielån/bidrag).  
Lønnet arbeid i seg selv er ikke alltid nøkkelen til å unngå barnefattigdom. 
Stillingsstørrelse, lønn, sivilstatus, eventuell størrelse på barnebidrag, antall barn og 
husleie påvirker en barnefamilies økonomi. 
 
Fremover vil fokus være på målgruppene barnefamilier og ungdommer. Også øvrige 
grupper som fyller kriterier for kvalifiseringsprogrammet vil det satses på. En viktig 
suksessfaktor vil være individtilpasset kvalifiseringsprogram. Endringer i lovverket fra 
den 01.01.2019 gjør det nå mulig å delta i kvalifiseringsprogrammet mer enn en 
gang. Tidligere deltakere vil være aktuelle for programmet en andre gang.  
 
Kvalifiseringsprogrammet i seg vil i de fleste tilfeller ikke gjøre en barnefamilie 
selvforsørget eller unngå å havne i barnefattigdom. Flere av deltakerne trenger 
supplerende økonomisk hjelp når de deltar i programmet. Kvalifiseringsprogrammet 
er ett virkemiddel at på sikt få familier selvforsørget.  
 
 
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. 
 
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 således 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. 
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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. 
 
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 ut ifra et 
barneperspektiv. Rådmannen mener at satsninger og tiltak som springer ut fra 
barnets perspektiv vil være et viktig supplement til NAVs innfallsvinkel, som i 
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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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HHS-10/19 
Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/01030-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 10/19 21.08.2019 
3 Formannskapet 44/19 28.08.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune går sammen med Frogn og Vestby kommuner om et 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven.  

2. Vedlagt samarbeidsavtale vedtas, og det inngås to likelydende 
samarbeidsavtaler med Frogn kommune og Vestby kommune. 

3. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtale snarlig etter 
vedtak om vertskommunesamarbeid er fattet i Ås, Frogn og Vestby 
kommuner. Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og 
rutiner. 

 
Ås, 05.08.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef helse og mestring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Anbefaling om vertskommunesamarbeid for voksenopplæring og kvalifisering 
Samarbeidsavtale Ås Vestby og Frogn vertskommunesamarbeid for 
voksenopplæring og kvalifisering 
Svar på ønske om administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæringstilbud 
Svar på ønske om administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæringstilbud 
Invitasjon til administrativt vertskommunsamarbeid med Ås kommune 
Ønske om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b med 
Ås Kommune 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjef for helse og mestring 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring 
Leder for NAV Ås 
Rektor ved Ås voksenopplæring 
Utdanningsforbundet 
Fagforbundet  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Frogn og Vestby kommuner har sendt henvendelse til Ås kommune med ønske om 
administrativt vertskommunesamarbeid om: 

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 
 Introduksjonsprogram  
 Grunnskole for voksne 

 
På bakgrunn av henvendelsene har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere 
fra alle tre kommuner.  
 
Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et sentralisert samarbeid om 
voksenopplæring og kvalifisering organisert som et vertskommunesamarbeid, etter 
kommuneloven § 20-2 (ny kommunelov gjeldende fra 1.1.2020 som tilsvarer 
gjeldende kommunelov § 28-b), med Ås som vertskommune. Samarbeidet skal:  

 Sikre god styringsmodell mellom deltakende kommuner 
 Åpne opp for mer fleksibilitet og forutsigbarhet i oppgaveløsningen 
 Effektivisere tjenesten 
 Utnytte fagkompetanse på tvers av kommuner og fagfelt 

 
Fakta i saken: 
Organisering av Ås voksenopplæringssenter 
Siden våren 2017 har gradvise organisasjonsendringer ved Ås 
voksenopplæringssenter (Ås VO) blitt vedtatt, (ref. K-sak 27/17 og 27/18). Endringer 
gjennomført i tråd med vedtak innebærer at følgende tjenester ligger nå ved Ås VO:   

 Ordinær grunnskole for voksne 
 Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne (STO) 
 Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere 
 Ansvar for undervisningstiltak i introduksjonsprogrammet for flyktninger  

 
Porteføljen av tjenester ved Ås VO viser at kommunen har et helhetlig 
voksenopplærings- og kvalifiseringstilbud for voksne etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven.  
 
Henvendelser fra Frogn og Vestby kommuner 
Frogn og Vestby kommuner har til nå ivaretatt lovpålagte tjenester innen 
voksenopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne flykninger gjennom Follo 
kvalifiseringssenter, et interkommunalt selskap drevet av kommunene Frogn, Vestby 
og Ski. Follo kvalifiseringssenter opphører med virkning fra 1.1.2020. 
Grunnskoleopplæring kjøpes av Ski voksenopplæring.  
 
Frogn og Vestby kommuner ønsker nå å legge til rette for ivaretagelse av de samme 
tjenestene gjennom større enhet og fagmiljøer enn det som er mulig å etablere alene 
i egen kommune. Ås kommune mottok april 2019 henvendelser fra begge 
kommunene med ønske om administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne.  
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I henvendelsene trekkes det frem i deres anmodning at de er kjent med at Ås 
kommune har et velfungerende tilbud innenfor voksenopplæring og 
introduksjonsarbeid.  
 
I mai 2019 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra alle tre kommuner. 
Styringsgruppen for arbeidsgruppen er rådmennene i de 3 kommunene. 
Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Ås har vært involvert i 
prosessen, samt plasstillitsvalgt ved Ås VO.  
 
 
Status i Ås, Frogn og Vestby kommuner 
 
Deltakertall 
 
DELTAKERTALL PR. 1.6. 2019 Ås Frogn Vestby Sum: 

Norsk rett og plikt 32 13 13 58 

Introduksjonsprogram ordinært 16 8 25 49 

Introduksjonsprogram grunnskole 7 3 6 16 

Grunnskole utenfor introduksjonsprogrammet 12 7 7 26 

Introduksjonsprogram individuelt tilpasset   3 2 5 

Sum: 67 34 53 154 
 

DELTAKERTALL PROGNOSE HØST 2019/VÅR 
2020 Ås Frogn Vestby Sum: 

Norsk rett og plikt 25 13 13 51 

Introduksjonsprogram ordinært 15 15 18 48 

Introduksjonsprogram grunnskole 3 3 4 10 

Grunnskole utenfor introduksjonsprogram 5 3 13 21 

Introduksjonsprogram individuelt tilpasset 7 2 1 10 

Sum: 55 39 49 140 
 
Oversiktene over viser en nedgang i samlet antall deltakere og dette vil trolig fortsette 
framover, men da avhengig av nasjonale variasjoner med påfølgende 
bosettingsvedtak i den enkelte kommune. 
 
Lokasjon 
Ås VO holder til i leide lokaler i Moerveien 10 i sentrum av Ås. Senteret disponerer 2 
klasserom i 1. etasje og 6 klasserom i 2. etasje. I tillegg er det flere grupperom, 
kontorer, lærerarbeidsplasser og kantine. Samlet areal: 1154 kvm. Gjeldende 
leieavtale utløper 31.12.2022.   
 
Det er en stor fordel at lokalene ligger nær togstasjon og bussholdeplass.  
 
Arbeidsgiverforhold 
Frogn og Vestby kommuner har ikke arbeidsgiveransvar for noen av de ansatte ved 
Follo kvalifiseringssenter. 
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Arbeidsgruppens anbefalinger 
Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et sentralisert samarbeid om 
voksenopplæring og kvalifisering organisert som et vertskommunesamarbeid 
(kommuneloven § 20-2) med Ås som vertskommune. Samarbeidet skal:  

 Sikre god styringsmodell mellom deltakende kommuner 
 Åpne opp for mer fleksibilitet og forutsigbarhet i oppgaveløsningen 
 Effektivisere tjenesten 
 Utnytte fagkompetanse på tvers av kommuner og fagfelt 

 
Grunnlagsdokumentet for arbeidsgruppens anbefalinger, samt forslag til 
samarbeidsavtaler følger vedlagt. Samarbeidsavtaler etter kommuneloven § 20-2 
skal være bilaterale. Det betyr at det må inngås separate avtaler mellom 
vertskommune og hver enkelt samarbeidskommune.  
 
Delegerte oppgaver og myndighet 
De to avtalene mellom Ås og samarbeidskommunene Frogn og Vestby er 
likelydende. Følgende oppgaver foreslås delegert i henhold til opplistede 
lovparagrafer: 
 

 Grunnskole for voksne etter opplæringsloven §§ 4A-1, 4A-2 først ledd og § 
4A-8  

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere etter 
introduksjonsloven kapittel 4 § 17 og § 19 

 Introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 4 
 
Samarbeidskommunene delegerer myndighet til vertskommunen til å treffe 
beslutninger som ikke er av prinsipiell betydning. Myndighet til å treffe enkeltvedtak 
delegeres ikke.  
 
Ledelse og styring 
Rektor ved Ås VO er daglig leder og styrer til enhver tid hensiktsmessig organisering 
og ledelse ved senteret.  
 
Det anbefales at det nedsettes en styringsgruppe som består av rådmennene fra 
vertskommunen og samarbeidskommunene og rektor ved Ås voksenopplæring (Ås 
VO). Rektor er sekretær for styringsgruppen.  
 
Videre skal det, i henhold til lovverket, nedsettes et samarbeidsråd. Arbeidsgruppen 
anbefaler følgende organisering av samarbeidsrådet.  

 Rektor ved Ås VO har myndighet som rektor og er leder av samarbeidsrådet.  
 Samarbeidsrådet består av rektor, én representant for de ansatte ved Ås VO 

og to representanter fra hver kommune som oppnevnes av rådmannen fra den 
respektive kommunen.  

 Samarbeidsrådet skal fortrinnsvis representere skole- og flyktningeområdet. 
 Samarbeidsmøtene vil danne grunnlag for rapportering, utvikling av 

tjenestene, styring og kontroll mellom partene.  
 Samarbeidsrådet holder rådmennene løpende orientert om saker av vesentlig 

betydning.  
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 Saker av prinsipiell betydning forberedes av samarbeidsrådet før den sendes 
til styringsgruppen som avgjør videre saksgang. Det samme gjelder 
tvistesaker.  

 
Arbeidsgiverforhold 
Arbeidsgruppen anbefaler at vertskommunen har ansettelsesmyndighet og 
alminnelig styringsrett som arbeidsgiver for de ansatte ved Ås VO.  
 
Fordeling av utgifter 
Arbeidsgruppen anbefaler tilsvarende modell som benyttet ved Follo 
kvalifiseringssenter til fordeling av utgifter.  
 
Utgifter til drift av Ås VO fordeles slik:  
Andel i forhold til innbyggertall pr. 1.1. i regnskapsåret   50 % 
Andel i forhold til reell bruk av tjenester      50 % 
 
Tillegg for samarbeidskommunene:  
4 % påslag av 1/3 av totalt lønnsbudsjett for økt belastning av fellestjenester (org. og 
pers, arkiv mv) i vertskommune. 
 
Retningslinjer og rutiner for beregning av reell bruk utarbeides av samarbeidsrådet.  
 
Vurdering: 
Strukturelle endringer ved Ås VO foretatt siden 2017 har bedret rammebetingelsene 
for tjenesten, både med tanke på økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Gevinster 
knyttet til disse endringene er for øvrig rapportert i forbindelse med 
omstillingsprosjektet.  
 
Henvendelser fra Frogn og Vestby kommuner bekrefter at organisasjonsendringene 
har gjort Ås VO til et attraktivt senter det ønskes å inngå samarbeid med. Dette i 
hovedsak fordi organisasjonsmodellen åpner for oppgaveløsning som er i tråd med 
nyere statlige føringer – at grunnskoleopplæring skal kunne, sammen med andre 
kvalifiserende tiltak, inngå som innhold i introduksjonsprogrammet.  
 
Mer robust tilbud sammen enn alene 
Antall bosatte flyktninger er gått markant ned de siste årene. Behovet for kapasitet i 
opplæring og kvalifisering av flyktninger har gått ned, men ambisjonene i arbeidet 
med integrering er fortsatt høye. Det er vanskelig å forutse hvordan utviklingen vil bli i 
årene som kommer, men det er grunn til å tro at bosetting av flyktninger ikke vil øke 
til samme nivå som i 2015, da trykket var høyt.  
 
Av de som bosettes, bosettes det nå en større andel overføringsflyktninger 
(kvoteflyktninger som kommer direkte fra flyktningleir) enn tidligere. Kommunenes 
erfaring er at denne gruppen har større helseutfordringer og lavere formell 
kompetanse enn flyktninger fra asylmottak. Flere er analfabeter. Dette krever en 
annen opplæring og ressursinnsats enn tidligere.  
 
I lys av dette mener rådmannen at interkommunalt samarbeid om voksenopplæring 
og kvalifisering har klare fordeler, både av økonomisk og praktisk art.  
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Konsekvenser av samarbeid om voksenopplæring:  
 Når flere kommuner bruker Ås VO, øker antall deltakere på senteret. Det 

muliggjør differensiering og tilrettelagt opplæring.  
 Samarbeid om tjenestene vil i større grad øke muligheten for å ha 

kvalifiseringstiltak, undervisning og veiledning tilpasset nivå og språk, enn om 
hver enkelt kommune hadde dette tilbudet i egen regi. 

 Kombinasjon av introprogram og grunnskoleopplæring vil bli enklere når det er 
samlet på ett sted, Ås VO. 

 Programrådgivere fra kommunene skal i henhold til foreslått 
samarbeidsavtale, ta aktivt del i de forskjellige tilbudene og tiltakene i 
introduksjonsprogrammet, slik at behovet for veiledning og informasjon i den 
enkelte kommune kan gå ned. 

 Behovet for tolketjenester kan dreies fra individuell veiledning i hver enkelt 
kommune til mer samarbeid om fellesinformasjon i introduksjonsprogrammet.  

 Administrasjonen effektiviseres ved et kommunesamarbeid. 
 Et større senter er mindre sårbart som følge av svingninger i antall deltakere 
 Et større senter betyr et bedre sosialt fellesskap og virker motiverende for 

deltakerne.  
 Senteret får et større fagmiljø og blir mer attraktivt som arbeidsplass.  

 
Nye statlige føringer er på trappene. Sammen står Ås, Frogn og Vestby kommuner 
bedre rustet til å etterleve nye ambisjoner og krav som vil komme. 
 
Lokasjon 
Ås kommune har et etablert voksenopplæringssenter. Lokalene ligger sentralt i 
forhold til offentlig transport mellom Ås, Frogn og Vestby kommuner. Lokasjon er 
således gunstig.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Oppstartskostnader 
Ved oppstart vil det være behov for en del nytt utstyr ved Ås VO. Disse utgiftene er 
estimert til kr. 300 000 og knytter seg til IT-utstyr og inventar (pulter, pc-er, digital 
tavle, lærebøker, lisenser o.l.). Oppstartskostnadene er en engangsutgift og deles likt 
mellom de tre kommunene.  
 
Estimat – budsjett basert på 2019-deltakertall 
 
Lønn administrasjon* 5,5 stillinger  kr       4 125 000  
Lønn lærere 9 stillinger  kr       7 200 000  
Introkonsulenter** 2 stillinger  kr       1 400 000  
Vikarutgifter 

 
 kr          800 000  

Leiekostnader lokaler  Moerveien  kr       1 750 000  
Renhold lokaler 

 
 kr          600 000  

Driftskostnader (lisenser, læremidler, o.l.)  kr       1 000 000  
Sum utgifter (brutto) 

 
 kr     16 875 000  

 
*Budsjettet som er skissert over er et estimat som baserer seg på tidligere ressursinnsats ved Ås VO 
og Follo kvalifiseringssenter, sett oppimot deltakertall. Til orientering er anslag årsverk til 
administrasjon omtrent halvert i forhold til ressurser til administrasjon ved Follo kvalifiseringssenter per 
i dag. Under administrasjon ligger blant annet rektor, introkoordinator, kontorleder og rådgiver. Økt 
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fokus på realkompetansevurdering samt økt antall deltakere som skal ha grunnskoleopplæring krever 
ressurser til råd, veiledning og realkompetansevurdering. Også økende salg knyttet til privatister fra 
andre kommuner som avlegger prøver ved Ås VO, krever også administrasjon. Introkoordinator er en 
sentral funksjon med tanke på koordinering av introduksjonsdeltakere fra tre kommuner. I snitt tilsvarer 
estimert administrasjonsressurs drøye 1,8 årsverk per kommune. For Ås kommune viser estimatet en 
nedgang fra 2,5 årsverk til 1,8 årsverk knyttet til administrasjon. Estimatet er kun et overslag. 
Dimensjonering av administrasjon, lærerstab og introkonsulenter vil baseres på reell situasjon 
nærmere 1.1.2020. Deltakertall og sum av kompetanse vil legge føringer på behov for rekruttering.   
 
** Introkonsulent/kurskonsulent er i denne sammenheng en som holder arbeidslivsrettede kurs for 
introduksjonsdeltakere. I dag benyttes lærerressurser til denne typen kursvirksomhet. 
Arbeidslivsrettede kurs er ikke forankret i læreplanverk, slik som opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for nyankomne og grunnskoleopplæring for voksne. Det betyr blant annet at 
kursene ikke følger ordinær skolerute, samt at det ikke er ilagt vurderingsansvar eller etterarbeid 
knyttet til denne typen kursvirksomhet. Bruk av lærerressurser til denne typen tjenester er svært 
kostbart, samt utfordrende med tanke på ferieavvikling da lærere følger skoleåret og ikke arbeidsåret, 
slik som introduksjonsprogrammet gjør. Bruk av introkonsulenter vil således effektivisere tjenesten, da 
ett årsverk vil gi flere kurstimer i og med introkonsulentene ikke vil bli ansatt på lærervilkår.  
 
Utregning av refusjon basert på estimat for 2019-deltakertall 
Dersom arbeidsgruppens anbefaling til utgiftsfordeling legges til grunn, blir utregning 
av refusjon følgende:  
 
Kommune A  B  C Sum refusjon 

 Ås  kr     3 121 875   kr   2 812 500   kr           -     kr        5 934 375  
 Vestby  kr     2 784 375   kr   2 812 500   kr    180 333   kr        5 777 208  
 Frogn  kr     2 531 250   kr   2 812 500   kr    180 333   kr        5 524 083  
  

A: 50 % fordeles etter innbyggertall 
B: 50 % fordeles likt men avregnes etter reelt bruk 
C: 4 % påslag for samarbeidskommuner for økt belastning av fellestjenester i 
vertskommune.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at programrådgiverfunksjonen for introduksjonsprogrammet 
ivaretas av den enkelte flyktningtjeneste. Kostnader til disse stillingene ligger ikke 
inne i budsjettet for Ås VO.  For Frogn og Vestby kommuner betyr dette at en andel 
av de midlene som er betalt til Follo Kvalifiseringssenter som refusjon for tjenester 
må legges inn som lønnsmidler i kommunenes respektive flyktningtjenester og sees i 
sammenheng med øvrige stillinger/ressurser i disse tjenestene. For Ås sin del vil 
dette være noe annerledes da flyktningavdelingen på NAV Ås selv har disse 
funksjonene per i dag. I det nye samarbeidet legges det opp til større grad av 
involvering fra flyktningtjenestene i introduksjonstilbudet gjennom planlegging og 
gjennomføring av kurs og gruppeveiledning. 
 
Leie- og renholdskostnader har vært budsjettert utenfor Ås VO, men synliggjøres her 
for å vise mulig effektiviseringspotensiale. 
 
Utregningen av kostnader pr. 1.6.19 er basert på faktiske budsjettall som er vedtatt 
samt kjøp av plasser (Frogn og Vestby). Utregningen sammenligner de utgifter 
kommunene har med dagens ordning med foreslåtte endringer i et nytt felles 
samarbeid, basert på deltakertallet for våren 2019. 
 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 21.08.2019  Side 29 av 30 
 

 

 
Vestby 

 

pr. 1.6.19 Ny ordning 

Norsk/samf/intro  kr        7 500 000    

Grunnskole voksne  kr        2 090 000    

Refusjon Ås VO    kr            5 800 000  

Programrådgiver    kr              700 000  

Sum  kr        9 590 000   kr            6 500 000  

Mulig effektivisering 
 

 kr            3 090 000  

   

   

 
Frogn 

 
pr. 1.6.19 Ny ordning 

Norsk/samf/intro  kr        6 100 000    

Grunnskole voksne  kr        1 100 000    

Refusjon Ås VO    kr            5 600 000  

Programrådgiver    kr              700 000  

Sum  kr        7 200 000   kr            6 300 000  

Mulig effektivisering 
 

 kr              900 000  

   

 
Ås 

 
pr. 1.6.19 Ny ordning 

Andel Ås VO*  kr        6 100 000   kr            5 950 000  

Endret ansvar flyktningtjeneste     kr              245 000  

Leie/renhold lokaler  kr        2 350 000    

Sum  kr       8 450 000   kr           6 195 000  

Mulig effektivisering 
 

 kr            2 255 000  

(*Utgifter ÅS har til 2,8 stilling spes.ped. er ikke tatt med) 
 
Mulig effektivisering for Ås er kr 2 255 000,- 
 
Samlet viser estimatene en mulig økonomisk effektiviseringsgevinst for de tre 
kommunene på ca. kr 6.000.000,- med dagens deltakertall. Prognoser viser imidlertid 
lavere deltakerantall. Det kan ikke forventes en like stor økonomisk 
effektiviseringsgevinst framover, som angitt i estimatet over. Dog vil nedgang i 
deltakertall bety høyere pris per deltaker, og motsatt. Ved nedgang i deltakertall vil 
de tre kommuner kunne holde pris per deltaker lavere enn ved drift av tjenestene 
alene i egen kommune. Samordning av disse tjenestene med Ås kommune som 
vertskommune betyr således en mer effektiv drift for alle tre kommuner ved 
svingninger.  
 
Alternativer: 
Ås kommune inngår ikke vertskommunesamarbeid med Frogn og Vestby kommuner 
og fortsetter som i dag. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Omfang og kompleksitet i tjenester knyttet til voksnes rett til opplæring og 
kvalifisering etter opplæringsloven og introduksjonsloven er omfattende. Bred 
kompetanse, erfaring og en viss størrelse på et voksenopplæringssenter kreves for å 
kunne imøtekomme dette.  
 
Det er svingninger i antall bosettinger, som igjen medfører usikkerhet rundt 
ressursinnsats knyttet til tjenester gitt ved Ås VO. Ås, Frogn og Vestby kommuner er 
sammen bedre rustet til å tåle svingninger. Et større voksenopplæringssenter har 
bedre evne til å tilpasse tilbudet, både til behov som måtte melde seg, og til nye 
føringer og krav fra sentrale myndigheter.  
 
I tillegg ligger et betydelig effektiviseringspotensiale i et vertskommunesamarbeid. 
Dette er således i tråd med Ås kommunes mål om omstilling og effektivisering av 
tjenester.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2020 
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