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Saker til behandling  

K-14/19 
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 14/19 08.05.2019 
 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 

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

kommuneloven §28, 1b. 
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges frem for 

formannskapet. 
4. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 
5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 
instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 
vertskommunen.  
Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følende forslag:  
Punkt 1 endres til: …samarbeid med kommunene Frogn og Vestby. 
Øvrige forslag følger protokollen. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag til rådmannens innstilling: 
Pkt. 3 endres: Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges 
frem for formannskapet. Punkt. 4 utgår. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med H’s og Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 

Forslag som følger saken fra Hilde Kristin Marås (H): 
1. Ås kommune innleder samtaler med kommunene Frogn, Nesodden og Vestby om 

mulig felles IKT-samarbeid. 
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2. I samtalene skal følgende momenter belyses – sett i lys av hvor mange 
kommuner samarbeidet skal omfatte: 

a. Driftsform – Vertskommunesamarbeid 28-1 b/28-1c vs IKS; fordeler og 
ulemper 

b. Tjenester som skal inngå i «det nye selskapet» 
i. Skal det leveres like tjenester til alle kommunene? 
ii. Hva skjer når nye tjenester kommer til? 
iii. Hvordan skal betaling for tjenestene foregå? 
iv. Skal det opprettes tjenestekatalog og/eller SLA? 
v. Hva skjer om en kommune trenger flere tjenester enn andre 

kommuner? 
vi. Hvilke krav til sikkerhet finnes, og er de like i alle kommunene? 

c. Personell – er det tenkt at alle ressurser tilknyttet IKT i kommunene 
overføres til «det nye selskapet» eller skal det fortsatt finnes lokale IKT-
ressurser? Beskriv eventuelle fordeler og ulemper. Beskriv også hvordan 
ledelse av «det nye selskapet» skal skje og hvordan leder skal ansettes. 

i. Beskriv også om det er vaktordninger i de ulike kommunene pga 
drift eller andre forhold 

d. Beskrivelse av teknisk infrastruktur i de ulike kommunene. Hvilke synergier 
kan man hente her? Kan servere etc avvikles/erstattes av en annen 
kommunes eksisterende infrastruktur? 

i. Har alle kommuner sine servere lokalt eller disse plassert i et 
driftssenter i dag? 

ii. Er det tenkt at dette skal samlokaliseres i et eget driftssenter?  
iii. Hva blir etableringskostnader, og hvordan skal kostnaden fordeles 

fremover? 
iv. Må det gjøres nye investeringer, og i så fall hvilke? 
v. Er det ulike krav til oppetider etc i de ulike kommunene? 

e. Outsourcing av driftstjenester vs eget driftsselskap – hvilke tjenester kan 
settes ut og hvilke bør beholdes lokalt. Beskriv fordeler og ulemper. 

f. Økonomi – Anslå budsjett for «det nye selskapet» 
i. Blir det besparelser i form av lisenser? 
ii. Hva blir kostandene knyttet til servere og infrastruktur knyttet til 

etablering og fremtidig drift fordelt på de ulike kommunene? 
iii. Beskriv hvordan kostander skal fordeles. 
iv. Beskriv forventede innsparinger 

3. Rådmannen fremlegger ny sak for Formannskapet når mulig samarbeid er drøftet 
med de foreslåtte kommunene. 

_____ 
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Saksfremlegg 

 
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.
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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 
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. 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 



Ås kommune 

Kommunestyret 08.05.2019  Side 14 av 44 
 

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 
 
 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 08.05.2019  Side 15 av 44 
 

K-15/19 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage 
på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/03352-54 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 19/19 11.04.2019 
2 Kommunestyret 15/19 08.05.2019 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
Klage på vedtak av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 95/18, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, jf. 
hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 07.12.2017 i HTM-sak 86/17. Arne Hillestad 
(FrP) tiltrådte som vara. Odd Rønningen (Sp) ble valgt til å godkjenne protokollen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 95/18, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 14.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM): 11.04.2019 
Kommunestyret:    08.05.2019 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (endelig avgjørelse) 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra vedtak i Kommunestyret 12.12.2018 
2. Reguleringsplan, datert 04.12.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11.1018 
4. Klage fra advokat Tore Skar, datert 11.02.2019 
5. Kommentar til klagen fra tiltakshaver, datert 15.03.2019 
6. Saksprotokoll fra vedtak i HTM 07.12.2017 - om habilitet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Advokat Tore Skar 
Drøbak Arkitektkontor AS 
Kjærnesveien 18 AS 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
       
Fakta i saken: 
R-313 – Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere ble vedtatt av 
Kommunestyret 12.12.2018, se vedlegg 1. Planen lå ute til offentlig ettersyn fra 
23. juni til 15. september 2017. 
 
Vedtatt plan legger til rette for 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 
rekkehus med 9 boenheter. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart datert 04.12.2018 og 
bestemmelser datert 12.11.2018.  
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket ble offentliggjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med 
underretting om klageadgang, i brev datert 23.01.2019. 
 
Advokat Tore Skar (11.02.2019) 
Advokaten klager på vegne av beboerne, bosatt i Kjærnesveien 24, 26, 28, 34, 36 og 
38, som er berørt av detaljreguleringsplanen. 
 
Klage på det formelle 
 Manglende framleggelse av uttalelse fra de lokale vellene 

Ved gjennomgang av saken er ikke felles uttalelse fra Kjærnes Vel og 
Strandengen Vel (datert 29.08.2018) lagt ved til 2. gangs behandling av saken. 
Det vises til bilag 1 i klagen og bilag 2 som er bekreftelse på at uttalelsen er 
mottatt i kommunens postmottak. I uttalelsen fra vellene framkommer det stor 
skepsis og motstand til planforslagets omfang. Det bes om at uttalelsen legges 
ved klagesaken. 

 Inhabilitet 
Leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, Kjetil Barfelt, er den samme som står 
bak prosjektet som eier/styreleder i Kjærnesveien 18 AS. 

 
Klage på det materielle 
Det vises til at overordnede myndigheter har vært kritiske til utbyggingen. Det er 
svært spesielt at det er mulig å få til en så stor utbygging på tvers av det som ellers 
er overordnede kommunale planer. Advokaten ber, på vegne av beboerne, om at 
reguleringsplanen oppheves. Alternativt bør planen oppheves og rådmannens 
alternative forslag til innstilling vedtas. I rådmannens alternativ utgikk 
sekundærleilighetene, som tilsvarer en reduksjon fra 23 til 16 boenheter. 
 
Se mer utfyllende klage i vedlegg 4. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Om det formelle i klagen 
Det gjøres oppmerksom på at uttalelsen ikke kom i forbindelse med offentlig ettersyn. 
Den kom nærmere et år senere, og ble tatt til orientering. Grunnen til at kommunen 
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ikke refererte til uttalelsen fra Kjærnes Vel i saksframlegget, var at den kom etter 
fristen til offentlig ettersyn. 
 
Når det gjelder Kjetil Barfelt sin habilitet er den blitt behandlet som en egen sak, sak 
86/17 i HTM 07.12.2017. Saksprotokollen legges ved til orientering, se vedlegg 6. I 
reguleringssaken er det kun tatt stilling til planforslaget. 
 
Om det materielle i klagen 
I likhet med overordnede myndigheter har rådmannen vært skeptisk til denne 
reguleringsplanen og til omfanget av den. Det har framkommet gjennom hele 
planprosessen. Rådmannen mener saken har vært godt belyst, og planforslagets 
omfang ble betydelig redusert etter offentlig ettersyn. 
 
Det vises også til tiltakshavers kommentarer til klagen i vedlegg 5. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at saken har vært godt belyst gjennom hele 
reguleringsprosessen. Planområdets beliggenhet og omfang, med fordeler og 
ulemper, har vært grundig vurdert. 
 
Grunnen til at kommunen ikke refererte til uttalelsen fra Kjærnes Vel i 
saksframlegget, var at den kom etter offentlig ettersyn. Mange av de 
betenkelighetene, vellet hadde til planen, er også innarbeidet i det planforslaget som 
ble lagt fram til behandling etter offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen kan ikke se at klagen omhandler nye momenter i saken. Rådmannen 
anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge og at den oversendes Fylkesmannen i 
Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-16/19 
Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig 
behandling 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01048-14 
Saksgang  Møtedato 
1 Klima- og miljøutvalg 2/19 09.04.2019 
2 Kommunestyret 16/19 08.05.2019 
 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas med følgende tillegg 
og endringer: 

1. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i jordbrukslandskapet, og 
om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i slike kantsoner til aktører 
i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert informasjon om skjøtsel av 
kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

3. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 
store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
 

4. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 
 

5. Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 
Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å 
ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi avhengige 
av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det skaper. 

_____ 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

1. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i jordbrukslandskapet, og 
om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i slike kantsoner til aktører 
i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert informasjon om skjøtsel av 
kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

3. Nytt tiltak: Oppfordre kommunens hageeiere om å vente med å slå plenen til 
etter kløverblomstring. 

 
4. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 

store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
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Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende tillegg- og endringsforslag: 
 

1. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 

 
2. Endring av tiltak 37. Fjerne «vurdere å…»  

 
3. Tillegg til Aps forslag 1: Kommunen skal følge anbefalinger i NVEs-

kantsoneveileder 
 

Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 
 
Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å 
ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi avhengige 
av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det skaper. 

 
Votering: 
Forslagene ble først votert over enkeltvis. 
 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
2. ble tiltrådt 6-3 (H, Sp, FrP) 
3. ble nedstemt 5-4 (Ap, Sp, MDG, SV) 
4. ble enstemmig tiltrådt 

 
MDGs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble nedstemt 5-4 (Ap, MDG, SV, V) 
3. ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 
SVs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (Sp). 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Se øverst i saken. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas.  
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plan for naturmangfold Ås kommune  
2. Oppsummering høringsuttalelser og rådmannens vurdering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på sak nr 17/01048 og 18/00586. 
Høringsutkastet til planen, høringsuttalelsene i sin helhet og underlagsrapporter 
finnes på kommunens høringsside:  
https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-
125470.html  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo Landbrukskontor 
Enhet for Kommunalteknikk 
  

https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-125470.html
https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-125470.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, 
arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til 
innbyggerne.  
 
Gjennom mål, strategier og tiltak gir den foreliggende planen for naturmangfold 
tydelig retning for hvordan kommunen kan bedre arbeidet med å unngå tap av 
naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og konkrete tiltak. Planen gir også en 
oversikt over naturmangfold i kommunen, hvilke myndigheter som har ansvar for 
forvaltningen og virkemidler for å ivareta naturmangfoldet. I tillegg til å gi retning for 
kommunens arbeid med naturmangfold, er formålet med planen å bidra til å bedre 
kunnskapsgrunnlaget og øke kompetansen om naturmangfold i kommunen, både 
hos administrasjon, politikere og befolkningen. 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Ås kommune har både i sin visjon og i kommuneplanen forankret viktigheten av en 
bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. I kommuneplanen er det fastsatt at dette blant 
annet skal oppnås gjennom å forvalte og bevare arealer av betydning for biologisk 
mangfold etter prinsipper om bærekraft, samlet belastning på økosystemer og føre-
var prinsippet. I kommunens handlingsprogram 2017-2022 ble det vedtatt at det skal 
utarbeides en plan for biologisk mangfold. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok våren 2017 oppstart av arbeidet med plan for 
naturmangfold for Ås kommune. Vedtaket ga rammer og føringer for planarbeidet. 
 
Formål med planen  
Ås kommune har ansvar for å ivareta naturmangfold i saksbehandling, 
arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til 
innbyggerne.  
 
For å kunne gjennomføre bærekraftig arealforvaltning som også ivaretar 
naturmangfoldet er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene 
i kommunen, god kompetanse om forvaltning av disse verdiene etter gjeldende 
lovverk, og en strategi for prioritering av viktige tiltak for å ta vare på naturmangfold.  
 
Prosess  
Planen er utarbeidet av enhet for plan, miljø og næring i samarbeid med Follo 
Landbrukskontor. Det er gjennomført intern høring hos relevante enheter i 
kommunen.  
 
Det er utarbeidet flere naturtypekartlegginger som grunnlag for denne planen:  
 En naturtypekartlegging i utvalgte områder med fokus på våtmarksområder og 

videre kartleggingsbehov.  
 Kartlegginger av to områder vernet til naturvern etter plan- og bygningsloven, 

Slorene og Kjøyabukta, som skal brukes som grunnlag for oppdateringer i 
skjøtselsplaner.  
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Klima- og miljøutvalget (KMU) behandlet høringsutkastet 22.01.2019, og vedtok å 
legge planen på høring med en del endringer. Noen endringer gikk på innhold i tekst, 
men mesteparten var endringer og forslag til nye tiltak i tiltaksdelen, kap. 9.3 i 
høringsutkastet. I tillegg vedtok KMU følgende:  
Ny hovedstruktur hvor plandelen (strategi og tiltaksdel) settes som hovedinnhold i 
planen. Med dette menes at punkt 2 i planens hovedfunksjon (side 5) skal 
fremheves, eksempelvis som hoveddel i dokumentet. Endring av hovedstruktur 
foretas etter høring, men før behandling i klima- og miljøutvalg av endelig 
planforslag.  
Denne omstruktureringen er gjort etter at planen var på høring. 
 
Det ble gjennomført et innspillsmøte med landbruks- og grunneierorganisasjoner i 
kommunen i forkant av utarbeidelse av høringsutkastet. I høringsperioden ble det 
gjennomført et åpent høringsmøte. På møtet var politiske partier, grunneiere, Ås 
Landbrukslag, Naturvernforbundet i Ås, Ås Lions og privatpersoner representert.  
 
Høringsinnspill  
Kommunen har fått høringsinnspill fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), Ås 
Landbrukslag, Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus (NOF), 
Naturvernforbundet i Ås, Øst Plan AS på vegne av grunneiere i Nøstvedtmarka (Juul, 
Sverdrup og Nordby), Ole Fredrik Nordby og Michael Heim (NMBU). Innspillene er 
gjennomarbeidete og ivaretar et bredt spekter av interesser. Elever ved 7. trinn på 
Rustad skole har også kommet med innspill om hva de mener er viktig for å ivareta 
naturmangfoldet i Ås. 
 
Høringsuttalelsene er positive til at det er utarbeidet en plan for naturmangfold. 
Høringsuttalelsene dreier seg hovedsakelig om forslag til nye/endringer av tiltak i, for 
eksempel behov for kartlegginger, fokus på pollinatorer og strategi for arbeid med 
aktuelle områder for vern. Det har også kommet korrigeringer av det faglige 
innholdet, og tillegg til kunnskapsgrunnlaget, blant annet om geologisk mangfold, 
som ikke var dekket i planen. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 2.  
 
Oversikt over innhold i planen  
Planen er strukturert i to deler, med strategi- og tiltaksdelen først og deretter 
bakgrunnen for valgte mål og strategier; teoridelen som beskriver naturverdier og 
lovverk for å ivareta naturmangfold.  
 
Mål, strategier og tiltak 
Dette er den handlingsrettede delen av planen. Kap. 2 fastsetter mål, strategier og 
tiltak for hvordan kommunen skal ta vare på naturmangfold, også i samarbeid med 
grunneiere og befolkningen. Kap. 3 beskriver hvordan kommunen jobber i dag for å 
ivareta naturmangfold, og hva som kan gjøres bedre. Kap. 4 omhandler primært 
juridiske virkemidler for å ivareta naturmangfold ved den forestående rulleringen av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Kunnskap om naturmangfold i Ås og relevant lovverk  
Denne delen av planen presenterer kunnskap kommunen har om naturmangfold i Ås 
og hvilke juridiske forpliktelser kommunen har for å ta vare på naturmangfold. Denne 
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delen gir bakgrunn for strategi- og tiltaksdelen av planen beskrevet over. Intensjonen 
med del 2 er også at den kan være et oppslagsverk for saksbehandlere, politikere og 
befolkningen, og bidra til økt kompetanse.  
 
Kap. 5 gir en generell beskrivelse av naturmangfold, hvorfor en er avhengige av 
naturmangfoldet og hva som truer det, samt nasjonale mål på feltet. I kap. 6 er 
kommunens rolle og forpliktelse for ivaretakelse av naturmangfold etter gjeldende 
lovverk beskrevet, primært naturmangfoldloven, med en prioritering av hvilke 
naturverdier det er viktig å ta vare på. Kap. 7 beskriver metoder for kartlegging av 
naturmangfold, og status for kartleggingen i Ås kommune. Kap. 8 gir oversikt over 
hvilke naturverdier vi har i kommunen. Kap. 9 beskriver hvilke forpliktelser 
kommunen og grunneiere har for å bekjempe fremmede arter, de viktigste 
problemartene i kommunen og status for bekjempelse av disse.  
 
Mål og strategier i planen (kap. 2) 
 
Mål: 
Ås kommune skal ta vare på naturmangfoldet ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at naturen gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden. 
 
Ås kommune skal oppnå målet gjennom tre strategier. Innenfor hver strategi er det 
fastsatt tiltak (se tiltak i planens kap. 2.3): 
 
1. Styrke hensynet til naturmangfold i kommunens arealplanlegging og 

saksbehandling.  
2. Sikre at det blir tatt hensyn til naturmangfold i forvaltning, drift og skjøtsel av 

aktuelle arealer.  
3. Formidle informasjon som bidrar til mer kunnskap om og bedre ivaretakelse av 

naturmangfold.  

Vurdering: 
Arealinngrep og arealbruk er den viktigste negative påvirkningen for naturmangfold i 
Norge. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å 
disponere arealene i Norge. Kommunene har derfor en viktig oppgave med å ta vare 
på naturmangfoldet gjennom utøvelse av sin rolle som arealmyndighet. I tillegg har 
kommunen viktige oppgaver med å informere og veilede innbyggere om 
naturmangfold, bekjempe fremmede arter og skjøtte viktige naturområder.  
 
For å drive god arealforvaltning er god og oppdatert kunnskap om naturverdiene i 
kommunen avgjørende. I tillegg er det nødvendig at kommunens ansatte med ansvar 
for saksbehandling som berører naturmangfold har god kompetanse om hvordan 
naturmangfold skal tas hensyn til etter gjeldende lovverk.  
 
Denne planen bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i 
kommunen og omtaler hva vi mangler av kunnskap. Planen gir en samlet oversikt 
over lovverk som kommunen skal følge for å ivareta naturmangfold. Denne 
informasjonen vil være spesielt nyttig for saksbehandlere i kommunen, men også for 
innbyggere, grunneiere og politikere. Status for kompetanse og praksis i kommunen 
når det gjelder naturmangfold er kartlagt. Selv om kommunen gjør mye bra i dag, er 
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det potensial for forbedring, og planen gir en oversikt over hvilke tiltak som er 
nødvendige for å øke kommunens kompetanse på feltet. Samlet gir dette et godt 
grunnlag for at kommunen får bedre praksis i arealforvaltningen. 
 
Planen er også et viktig grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel. Den 
beskriver naturmangfold og verdier som bør tas spesielt hensyn til, og hvilke juridiske 
virkemidler som kan brukes i arealdelen. Avveiningene mellom ulike hensyn som 
vekst og vern er ikke gjort i planen. Slike avveiinger må tas i den helhetlige 
vurderingen i rulleringen av kommuneplanen. 
 
Mål- og strategidelen i planen gir nødvendige føringer for kommunens videre arbeid 
med å bevare naturmangfold. Den påfølgende tiltaksdelen definerer konkrete tiltak 
for å oppnå det overordnede målet om at Ås kommune skal ta vare på 
naturmangfoldet ved bærekraftig bruk og vern. 
 
Rådmannen anser at mye av det som har kommet fram i høringsuttalelsene er 
dekket i planen, men har også tatt mange innspill til følge. Rådmannen mener planen 
har blitt bedre etter oppdateringen som er gjort i tråd med høringsinnspillene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det meste av tiltak som foreslås i planen går inn under normal drift og 
saksbehandling i kommunen, men det krever ressurser å forbedre rutiner og øke 
kompetansen til saksbehandlere og ledelse.  
 
Tiltak som krever finansiering spilles inn i den årlige prosessen med 
handlingsprogram og økonomiplan. I økonomiplanen for 2019-2022 er det for 2019 
satt av 550.000 kr til oppfølging av planen. Dette skal dekke videre kartlegging av 
naturmangfold, bekjempelse av fremmede arter (videreføring av praksis), samt 
skjøtsel i verneområder der kommunen er ansvarlig myndighet. Detaljert oversikt 
over tiltak som krever finansiering finnes i planens kap. 2.3. Ytterligere behov for 
ressurser til oppfølging av planen spilles inn i årlige budsjettprosesser. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Tap av naturmangfold er en av de største miljøutfordringene man står overfor i dag. 
Kommunene har et viktig ansvar for å ivareta naturmangfold i rollen som 
arealmyndighet. 
 
Plan for naturmangfold for Ås kommune gir et bedre kunnskapsgrunnlag for 
ivaretakelse av naturmangfold i kommunen. Dersom kommunen gjennomfører 
strategier og tiltak i planen vil det bidra til å oppnå den overordnede målsettingen om 
å ta vare på naturmangfoldet ved bærekraftig bruk og vern. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at planen gir en god gjennomgang av naturverdier i kommunen 
og status i kommunens arbeid med å ivareta naturmangfold. Planen gir tydelig 
retning for hvordan kommunen kan bedre arbeidet med å unngå tap av 
naturmangfold, både gjennom arealforvaltning iht. gjeldende lovverk og konkrete 
tiltak.  
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Planen vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag som kan brukes av saksbehandlere 
spesielt og publikum generelt, og slik bidra til økt kunnskap og kompetanse om 
naturmangfold.  
 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas og følges opp i kommunens arbeid framover. 
 
 
Alternativer: 
Planen vedtas med følgende endringer: (Beskriv endringer). 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-17/19 
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 17/19 08.05.2019 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
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 med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 

fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på nye fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

III. Punkt 7. Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT. 
 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Notat av 07.04.2019 «Avtale om drift og utvikling av Breivoll – Notat etter 
styrebehandling i DNT» ble sendt på e-post og publisert 08.04.2019, jf. 17/01623-25. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  

1. Elever og barn ved skoler og barnehager i Ås skal betale halv pris ved bruk av 
tilbud i skolenes eller barnehagenes regi. Denne utgiften kompenseres ved 
redusert leiepris. 

2. Samarbeidsutvalget utvides med en representant fra ungdomsrådet for å 
ivareta barn og unges interesser. 

3. Tilrettelegging for universell utforming gjennomføres så langt det er 
hensiktsmessig. 
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og følgende endringsforslag: 
«Ny» før leieavtale  
Formannskapet, ikke samarbeidsutvalget. 

 
Formannskapet ble enige om følgende endringer i HTMs innstilling: 
pkt. 2. III tilføyes «nye fremforhandlede vilkår…» 
pkt. 2. IV endres til «Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT.» 
 
Votering: 
HTM’s innstilling:  
pkt. 1. og 2. til og med I. første setning ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2. I. ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2. II. ble enstemmig strøket 
pkt. 2. III. med omforent tilføyelse ble enstemmig tiltrådt. 
pkt. 2. IV. omforent forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
SV’s tilleggsforslag:  
pkt. 1 ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (SV). 
pkt. 2 ble nedstemt 8-1 (SV). 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
Se øverst i saken.  

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) stilte spørsmål til egen habilitet på bakgrunn av at ektefellen 
er leder av Ås turlag, en under-organisasjon av Den Norske Turistforening Oslo og 
Omegn. Håvard Steinsholt fratrådte behandlingen, og utvalget vedtok enstemmig at 
han er habil i saken (8 stemmer), jf. fvl. § 8, annet ledd. 
 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen presenterte notat datert 
07.04.2019 om avtalen etter styrebehandling i DNT, med skisse til endret innstilling. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 7: 

Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være politisk valgt. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Forutsatt en drift i tråd med avtalens intensjoner og beskrivelser, og innenfor 
rammen av de kostnader kommunen uansett ville fått ved fremtidig drift av 
Breivoll friområde, krever Ås kommune ikke årlig vederlag (i forslaget kalt 
«leie»). 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til endret innstilling. 
 
Votering: 
 Endret innstilling ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens 

innstilling. 
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 Hs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 SVs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
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 med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 

utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år av 
gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

III. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 
fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter utløpt 
leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift eller 
andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

IV. Punkt 7. Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være 
politisk valgt. 

_____ 
 
  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 09.04.2019: 
Brev fra rådmannen av 07.04.2019 ble referert «Avtale om drift og utvikling av 
Breivoll – Notat etter styrebehandling i DNT» jf. arkiv dok. 17/01623-25. 
 
Rådet drøftet seg fram til følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

- Det forutsettes at inne- og uteområder blir universelt utformet.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med rådets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 09.04.2019: 
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. 
 

3. Det forutsettes at inne- og uteområder blir universelt utformet. 
_____ 
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Eldrerådets behandling 09.04.2019: 
Notat med forslag til justert innstilling fra rådmannen ble sendt eldrerådet m.fl. på  
e-post 08.04.2019 og publisert, jf. dokument 17/01623-25. 
 

Eldrerådet drøftet seg frem til at rådmannens innstilling tas til orientering med 
følgende innspill: 
 

Aud Raastad fremmet følgende forslag:  
Det bør etableres 

 handikapparkeringer 
 stier som er tilrettelagt for rullatorer og rullestoler 
 tilrettelagt tilgjengelighet til badevannet for seniorer med redusert balanse og 

gangfunksjon. 
 

Grethe Karusbakken fremmet følende forslag: 
Avtaler som gjelder oppsigelser og endring må være gjensidige. 
 

Votering: Det omforente forslaget med forslag til innspill ble enstemmig vedtatt. 
 

Eldrerådets innstilling/uttalelse 09.04.2019: 
Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering og har følgende innspill:  
Avtaler som gjelder oppsigelser og endring må være gjensidige. 
Det bør etableres 

 handikapparkeringer 
 stier som er tilrettelagt for rullatorer og rullestoler 
 tilrettelagt tilgjengelighet til badevannet for seniorer med redusert balanse og 

gangfunksjon. 
_____ 

  
 
Ungdomsrådets behandling 08.04.2019: 
Ungdomsrådet ser frem mot en spennende utvikling av området på Breivoll. De er 
opptatt av at barn og unge får være med i utviklingen og foreslår derfor et nytt 
kulepunkt 3: driftsstyret utvides med en representant fra ungdomsrådet for å ivareta 
barn og unges interesser. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nytt kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 

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. 
3. Driftsstyret utvides med en representant fra ungdomsrådet for å ivareta barn 

og unges interesser. 
_____ 
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Rådmannens innstilling 07.04.2019 : 
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.  
 

Tillegg foreslått i notat av 07.04.2019 etter styrebehandling i DNT: 
legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 

I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg»  
II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 

utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år 
av gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis fortrinnsrett til å 
tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter utløpt leieperiode. Fortrinnsretten 
faller bort dersom senere lov, forskrift eller andre sentrale føringer er til hinder for 
dette. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
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 
 
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 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll – Notat etter styrebehandling i DNT 
 
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 
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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. 
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)  
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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 
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. 
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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 
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. 
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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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K-18/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/00955-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Ungdomsrådet 10/19 08.04.2019 
3 Eldrerådet 5/19 09.04.2019 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 3/19 10.04.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/19 10.04.2019 
4 Klima- og miljøutvalg 5/19 09.04.2019 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/19 09.04.2019 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 28/19 11.04.2019 
7 Administrasjonsutvalget 3/19 24.04.2019 
8 Formannskapet 22/19 24.04.2019 
9 Kommunestyret 18/19 08.05.2019 
 
 
 
Formannskapets/rådmannens innstilling 24.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Notat av 08.04.2019 «Årsmelding 2018 – korrigering av avsnitt om investeringer» ble  
Sendt på e-post og publisert 08.04.2019, jf. 19/00955-2. 
 
Votering: Det ble ikke votert. Saken behandles i kommunestyret. 
 
Formannskapets innstiling: 
Se øverst i saken. 
 

___ 
  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 24.04.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 24.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata 
Arve Bekkevard og kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen 
orienterte kort om sine ansvarsområder.  
 
Hovedutvalget berømmer administrasjonen for godt arbeid på disse områdene. 
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Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.04.2019: 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
 
1. Hovedutvalget ser med bekymring på stigende sykefravær i Oppvekst og 

kulturetaten, og ber rådmannen gjennomføre følgende tiltak:  
 Rådmannen bes ta opp igjen tiltaksplan for sykefravær i kommunale 

 barnehager fra 2016.  
 Tilsvarende prosjekt med tiltaksplan gjennomføres for grunnskolene.  
 Rådmannen tar kontakt med NAV og NAV Arbeidslivssenter for bistand med å 

 oppnå kommunens målsetting om maks 7 % sykefravær.  
 De halvårlige evalueringene av tiltaksplanene sendes Hovedutvalget som 

 orienteringssaker.  
2. Ås kommune har følgende målsetting for lærlinger: «Kommunen skal på sikt ha 

minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger.» Ved årsslutt hadde kommunen 31 
lærlinger ansatt, noe som tilsvarer ca 1,5 per 1000 innbygger.  
 Rådmannen legger frem en sak som redegjør for hvordan og når dette målet 

 skal oppnås i HOK-møtet 21.08.2019. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Tilleggsforslaget fra H ble nedstemt 6-3 (H). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 10.04.2019: 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 
Vedrørende ferie- og vikarbruk ønsker HHS at vi benytter historiske data til å legge 
inn i budsjettet en realistisk post.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
FrP´s tilleggspunkt til rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.04.2019: 
 Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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 Vedrørende ferie- og vikarbruk ønsker Hovedutvalg for helse og sosial at vi 
benytter historiske data til å legge inn i budsjettet en realistisk post.  

 
_____ 

 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 09.04.2019: 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 09.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Eldrerådets behandling 09.04.2019: 
Orientering fra rådmannen om korrigering av avsnitt om investeringer ble sendt 
eldrerådet m.fl. på e-post 08.04.2019 og publisert. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 09.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

____ 
 
 
Ungdomsrådets behandling 08.04.2019: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
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: 
1. Årsmelding med årsberetning 2018 2.0 
2. Årsmelding 2018 - korrigering av avsnitt om investeringer 
 
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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K-19/19 
Ås kommunes årsregnskap 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/00689-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 23/19 24.04.2019 
2 Kommunestyret 19/19 08.05.2019 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes nettside. Uttalelsen foreligger etter kontrollutvalgets møte 03.05.2019.  
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019 med forbehold om eventuelle 
kommentarer fra kontrollutvalget: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Kontrollutvalget får ikke behandlet kommunens årsregnskap før 03.05.2019. I følge 
kontrollutvalgsforskriften § 7 skal kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet før formannskapet avgir sin innstilling. 
Revisors beretning 2018 ble sendt på e-post 23.04.2019 med orientering om 
ovennevnte. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med forbehold om eventuelle 
kommentarer fra kontrollutvalget. 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019:  
Se øverst i saken 
 

_____ 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Kontrollutvalget behandler Ås kommunes årsregnskap 2018 i møte 03.05.2019.  
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet ettersendes kommunestyret. 
 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-08-05-2019.350480.MD1I606138oab5e.pts.html
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Saksfremlegg 
 
 
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 
Revisors beretning 2018  Ås kommune 
Kontrollutvalgets  uttalelse – foreligger ikke på utsendelsestidspunktet, ettersendes. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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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.  
 
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.  
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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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