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Ås, 02.10.2019 

 
 

Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

F-61/19 

Felles IKT-samarbeid - oppfølging av sak 14/19 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  17/02661-11 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 61/19 16.10.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 
 
Ås, 02.10.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: (ettersendes) 
Samarbeidsavtalen 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sak 14/19 fremmet i kommunestyrets møte 08.05.2019 
 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-08-05-2019.350480.MD1I606138oab5e.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I tråd med kommunestyrets vedtak 14/19 legges det fram en sak som belyser punkt 
2. IKT-samarbeidets organisering og punkt 3. den endelige samarbeidsavtalen for 
godkjenning. Saken gir en vurdering av organisasjonsform og samarbeidsavtalen 
ligger vedlagt til godkjenning.  
 
Eierkommunene er godt i gang med å planlegge etableringen fra 01.01.2020. 
Rådmennene er styringsgruppe i dette arbeidet og prosjektet involverer deltagere fra 
de tre eierkommunene og tillitsvalgte sammen med daglig leder. Rådmannen, i Frogn 
kommune som vertskommune, er ansvarlig. 
 
Fakta i saken: 
Som oppfølging av kommunestyrets vedtak av 08.05.2020 punkt 2. og 3., legges det 
fram en vurdering av IKT-samarbeidets organisering samt endelig samarbeidsavtale 
for Formannskapet til godkjenning. 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019 lyder som følger:  

1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 
Vestby.  

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

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

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

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

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

7. Ordningen skal evalueres innen 2 år etter oppstart. 8. Samarbeidet skal 
etableres som eget resultatområde i regnskapet 

 
Forhold knyttet til eget rettssubjekt  
I kommunestyre saken som ble lagt fram 08.05.2020 ble det gjort en grundig 
vurdering av organisasjonsmodell hvor man belyste forholdene knyttet til eget 
rettssubjekt. 
 
Denne type oppgaver er en del av rådmannens interne stab/støtte funksjoner og 
rådmannens verktøy for å drifte og utvikle kommunen. 
Utgangspunktet for vurderingen er at kommunene har samme frihet til å organisere 
drift av administrative støttetjenester som private rettssubjekter har. Kommunen har 
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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. 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i tidligere vurderinger i de tre eierkommunene er man godt i gang med 
å planlegge virksomhetsoverdragelse til verstkommunesamarbeidet med Frogn 
kommune som ansvarlig. Det vil derfor synes vanskelig å tenke seg at Ås om en av 
eierkommunene gjør et annet vedtak om organisasjonsmodell enn Frogn og Vestby. 
 
Samarbeidsavtalen 
Samarbeidsavtalen er godkjent i Frogn og Vestby og fremmes her til godkjenning i 
Ås kommune og ligger som vedlegg til saken. 
 
Det er igangsatt et etableringsprosjekt med 8 ulike delprosjekter med deltagere fra de 
tre eierkommunene, ekstern prosjektleder, daglig leder og tillitsvalgte. Rådmannen i 
Frogn er ansvarlig og rådmennene er styringsgruppe. 
 
Noen av de viktige aktivitetene man jobber med er ivaretakelse av ansatte ved 
virksomhetsoverdragelsen, infrastruktur, hvilke tjenester som skal tilbys med 
utgangspunkt i en tjenestekatalog for kommunene og hvilke bestiller kompetanse og 
føringer eierkommunene legger inn i samarbeidet. I tillegg til organisering og 
budsjett,  
Samarbeidsavtalen beskriver målsettinger og økonomiske forhold.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at samarbeidsavtalen for vertskommunesamarbeidet 
godkjennes fra Ås kommune. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Drøfting: Endring av utvalgsstruktur og reglement 

3/19 19/03077-1 Notat - Drøfting av utvalgsstruktur og reglement 
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