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F-sak 29/11 
BREIVOLL - VURDERING AV LEIEFORHOLD 
 

Saksbehandler: Arnt Øybekk Arkivnr: GB 113/2 Saknr.:  10/3089 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 64/10 27.10.2010 
Formannskapet 72/10 24.11.2010 
Formannskapet 29/11 04.05.2011 
 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Alternativ 1 
Ås kommune forlenger avtalen med den Kristelige menighet om leie av Breivoll i 25 
år fra 1.7.2011. Leieavtalen legges fram for formannskapet for godkjenning. 
 
Alternativ 2 
Ås kommune forlenger ikke leiekontrakten med Den kristelige menighet nå. 
 
 
Rådmannen i Ås, 26.04.2011 
 
 
Marit R. Leinhardt (konstituert) 
 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 24. november 2010, F-sak 72/10 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Leiekontrakt av 13. mai 1998 mellom Ås kommune og Den kristelige menighet 
2. Brev av 23.3.2011 fra Stiftelsen Breivoll gård vedrørende innbyggerinitiativ 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Formannskapets behandling 13.mai 1998 
Innspill fra diverse organisasjoner 5.11.2010 
Innspill fra DNT 22.10.2010 
Innspill fra Lena Holm Berendtsson og Line Helledal, 1.11.2010 
Henvendelse fra Håvard Steinsholt og Kjetil Barfelt 
Mange muligheter på Breivoll Friluftssenter, henvendelse fra DNT Oslo og omegn, 
9.2.2011. 
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Utskrift av saken sendes til: 
Partene som har kommet med innspill 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I 1965 kjøpte Ås kommune en parsell av Breivoll gård (gnr. 113, bnr. 30) for omkring 
350 000 kroner. Dette var den søndre del, og utgjorde omkring 900 m strandlinje. I 
1967 kjøpte kommunen resten (gnr. 113 bnr. 2) for 500 000 kroner. I 1969 ble det gitt 
statstilskudd til kjøpet. Tilskuddet var på henholdsvis 41 775 kroner og 37 500 kroner 
for de to eiendommene. Departementet tok forbehold om å kunne kreve beløpet 
tilbakebetalt hvis områdene helt eller delvis ble brukt til annet enn friluftsformål. Det 
ble også krevd en erklæring om at området ikke kunne benyttes til annet formål uten 
samtykke av vedkommende departement. Erklæringen skulle tinglyses på 
eiendommen, noe som ble gjort 28.8.1969. 
 
Tunet med bygninger har hele tiden vært utleid til formål som har med barn og unge 
å gjøre; først til Barnas gård som drev leirskole, så Nansen International Center (NIC) 
og nå Den Kristelige Menighet (DKM). Bruken av tunområdet med påstående 
bygninger har hele perioden vært sett på som forenelig med formålet. 
 
I 1986 ble det planlagt å oppføre styrerbolig i forbindelse med driften av skolen (NIC). 
I den forbindelse søkte kommunen fylkesmannen om samtykke til at det ble gitt 
tillatelse til oppføring av slikt bygg. Fylkesmannen bemerker at begge eiendommene 
er meget viktige friluftsområder med lang strandlinje mot Bunnefjorden. Han skriver 
videre at utleievirksomheten har bidratt til at bygningene er holdt ved like uten at 
bruken av bygningene har vært til nevneverdig hinder for allmennhetens ferdsel og 
bruk av området til friluftsformål. 
 
I 1997 gikk avtalen med NIC ut og etter en omfattende anbudsprosess ble det inngått 
ny leieavtale med Den kristelige menighet. I avtalen som ble underskrevet 13.5.1998 
heter det bl.a. at leietiden skal være i 15 år regnet fra 1. mai 1998. Etter utløpet av 
15-årsperioden har leieren opsjon til å forlenge leietiden i ytterligere 5 år. Etter dette 
forlenges leieavtalen med 5 år av gangen med mindre den sies opp av en av partene. 
Hver av partene kan si opp leieavtalen med 1 års varsel.  
 
Den årlige leie skal være kr. 70 000,- og reguleres hvert 5. år i samsvar med 
endringen i konsumprisindeksen. 
 
DKM skal i følge avtalen foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger 
for ca. 10 mill. kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner 
og vedlikeholdsarbeider. Nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeider i leietiden 
skal bekostes av DKM. 
 
Større investeringer i form av nybygg og eventuell framføring av vann og 
kloakkledninger til eiendommen skal nedskrives med 25 års nedskrivningstid regnet 
fra 1. mai 1998 Dersom leieforholdet avsluttes før nedskrivningstiden er utløpt, skal 
kommunen betale erstatning for de foretatte investeringer regnet ut fra en lineær 
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nedskrivning av investeringsbeløpet med 25 års nedskrivningstid. Slike investeringer 
skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås. 
 
Andre investeringer og påkostninger som leieren foretar, herunder reparasjoner og 
vedlikeholdsarbeider, dekkes av leieren uten erstatning for kommunen for mulig 
restverdi ved leieforholdets opphør. 
 
I 1999 fant DKM ut at bygningene er i dårligere forfatning enn de hadde regnet med 
og at det måtte investeres langt mer enn 10 mill. kroner. For å sikre investeringene 
sine ønsket de å kjøpe deler av området. I en uttalelse til ønsket om å kjøpe skrev 
Direktoratet for naturforvaltning at de ikke direkte vil anbefale salg av eiendommen, 
men p.g.a. sakens spesielle karakter heller ikke vil motsette seg salg av tunområdet. 
 
I forbindelse med salgsprosessen videre hadde rådmannen kontakt med 
fylkesmannen og direktoratet for å avklare et mulig salg. Det ble enighet om at 
området skulle reguleres for å avklare arealbruken og reguleringsarbeidet ble startet i 
2005. Reguleringsplanen ble sluttbehandlet i 2010.  
 
Låven på Breivoll forfalt og ble til slutt betraktet som farlig å oppholde seg i. I mars 
2009 ble det gitt rivetillatelse til låven. 
 
DKM har gjennom leieperioden fått tillatelse til å sette opp en plasthall som 
forsamlingslokale og en plasthall som lager.  De har nå kommet med ønske om å 
erstatte låven med et bygg som gir plass for forsamlingslokale og lager. Låven er i 
første omgang tenkt bygd så stor som reguleringsplanen gir anledning til. DKM har 
tatt kontakt med kommunen på flere nivå, både politisk og administrativt og tilbyr 
kommunen å bruke låven til sitt arbeid. Det er først og fremst tenkt på et tilbud til barn 
og unge, spesielt et supplement til skolen for elever som faller utenfor ordinær 
undervisning. Kommunen har vist interesse for tilbudet, men ikke gitt noe konkret 
svar. Det er ikke fremmet konkrete planer for bygningen, verken når det gjelder 
størrelse eller innhold. Det er heller ikke søkt om rammetillatelse.  
 
Gjenreising av låven vil være kostbar og en nedskriving av nedlagt kapital over 
gjenværende del av leiekontrakten vil være en uforholdsvis stor kostnad. DKM har 
derfor i juli 2010 søkt om forlengelse av leieavtalen. Forslag til ny leieavtale ble 
behandlet i formannskapet i møte 24.11.2010. Saken ble utsatt. 
 
I tida rundt og etter formannskapsbehandlingen er det kommet flere henvendelser fra 
organisasjoner og enkeltmennesker i Ås og Follo med innspill om hvordan Breivoll 
bør brukes. 
 
I brev av 5.11.2010 skriver en rekke organisasjoner (Bærekraftig Follo, Forbundet 
kysten, Oslofjorden friluftsråd, DNT Oslo og omegn, Forum for natur og friluftsliv i 
Akershus, Oslo og omland friluftsråd, Norges padleforbund) at de har sett hvilket 
potensial Breivoll har for å fremme et naturvennlig og helsefremmende friluftsliv for 
alle. De ber om et møte med formannskapet/kommunestyret der de kan legge fram 
mulige ideer og drøfte rammebetingelser for hvordan de kan utvikle Breivoll til et unikt 
sted for Folls befolkning. 
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I brev av 1.11.2010 skriver Lena Holm Berndtson, 1407 Vinterbro, og Line Helldal, 
1406 Ski, at de har en visjon om et Breivoll som hele befolkningen kan ha glede av 
på mange plan. De ser for seg en åpen gård med forskjellige dyr, de ser for seg 
Breivoll med kafe og galleri og de ser for seg Breivoll familiesenter som et senter med 
tilbud om psykologisk samtaleterapi og utredning til barn, unge og familier, samt par. 
Deres hovedtanke er et sammensatt tilbud som kan favne bredt. 
 
Stiftelsen Breivoll gård har som formål å styrke og utvikle Breivoll gård som en 
fellesskapsarena, samt sikre tilgangen for allmennheten. I brev av 23.3.2011 skriver 
de i det de legger fram 940 underskrifter: 
 

Stiftelsen Breivoll viser til kommunelovens § 39a om innbyggerinitiativ, og legger 
på vegne av 940 innbyggere med dette fram følgende forslag som ønskes 
behandlet til Ås kommunestyre: 
 
Ås kommune skal ikke inngå/signere ny leieavtale for noen deler av Breivoll før 
tidligst 31/12-2012. Det skal i samme tidsrom heller ikke søkes om/gis 
byggetillatelse for noen form for låvebygning eller godkjennes andre tunge 
investeringer. I tiden fram til 31/12-2012 skal det arbeides aktivt med å finne 
frem til alternative driftsformer. 
 

Stiftelsen vil i tiden fram til 2013 søke samarbeid med alle aktører som støtter 
stiftelsens formål og bygge et bærekraftig alternativ til drift av gården. Dette er ikke 
en hastverksprosess og det er viktig at stiftelsen får tid til å utvikle sine planer. 
 
Den kristelige menighet har sagt de kan tenke seg et samarbeid med andre parter, f. 
eks. Den norske turistforening, for å benytte eiendommen til friluftsformål. For å 
avklare interessen hos DNT har kommunen vært i møte med DNT Oslo og Akershus. 
 
I møtet kom det fram at DNT ikke ønsker å involvere seg med DKM alene. Det er 
bare aktuelt med samarbeid dersom også flere andre frivillige organisasjoner deltar. 
 
Skulle det være aktuelt for DNT å engasjere seg, gjelder dette primært friluftstiltak 
befolkningen ville ha nytte av. 
 
DNT har ikke vurdert å gå inn som formell leietager (dette ville i så fall kreve en mer 
omfattende behandling i organisasjonen). 
 
Kommunen må avklare premissene og siktemålet for eventuell ny avtale med DKM, 
særlig i forhold til allmennhetens bruk av eiendommen. 
 
Hvis kommunen inngår en konstruktiv, ny avtale med DKM og denne avtalen også 
har i seg formalisert samarbeid den stiftelsen som nylig er etablert, vil DNT kunne 
vurdere å bidra til å skape aktiviteter (forutsatt at kommunen har et akseptabelt 
økonomisk driftskonsept). 
 
Vurdering av saken: 
DKM har leieavtale med kommunen fram til 1.5.2013, med rett (jfr. avtalen) til å leie 
ytterligere 5 år. Det er ikke kommet signaler om at menigheten ønsker å gå ut av 
avtalen i 2013. Kommunen regner derfor med at leieforholdet vil vare til minst 2018. 
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Først fra 2018 kan Ås kommune lyse ut leieavtalen for Breivoll på nytt, og eventuelt 
få inn andre interessenter. Ønskes andre drivere eller driftsformer tidligere, må dette 
skje i samarbeid med DKM.  
 

DKM ønsker å bygge låven nå. De har bruk for låven som forsamlingssal i sitt arbeid. 
Samtidig får de fjernet de midlertidige plasthallene og får det ryddig rundt gårdstunet. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har gjennom hele behandlingen av 
reguleringsplanen gått inn for regulere byggegrensene for låven så store som DKM 
ønsket for sitt formål. DKM har oppfattet dette som positive signaler om at utvalget 
også ville være villige til å gi en byggetillatelse til prosjekt innenfor reguleringsplanens 
rammer. 
 

Selv om DKM har 7 år igjen av leieavtalen, ønsker de å forlenge den alt nå. Dette 
henger i stor grad sammen med at byggekostnadene for låven blir store, og for å få 
nedskrivningen av investeringen over en tilstrekkelig lang tid, må leietiden forlenges. 
 

Den kristelige menighet har vært en god leietaker på Breivoll. Eiendommen er holdt 
ved like. Menigheten har også bidratt med praktisk og økonomisk hjelp, bl.a. har den 
bidratt med støtte til å tilføre sand på strendene. 
 

Menigheten har anlagt en ballplass og planert et større uteområde og plassert benker 
og griller her. Ved arrangementer på gården kan bruk av disse arealene gi et inntrykk 
av privat karakter. Kommunen har imidlertid aldri mottatt klage på dette.  
 

I de årene Breivoll har vært utleid har området aldri vært mer åpent for allmennheten. 
Når området blir opparbeidet og stisystemet merket i samsvar med 
reguleringsplanen, vil det framstå som enda mer tilgjengelig. 
 
Så langt rådmannen kan vurdere er det to alternativer: 
 

1. Kommunen kan forlenge leieavtalen med Den kristelige menigheten og som 
grunneier gi tillatelse til at menigheten kan bygge låven innefor de 
retningslinjer reguleringsplanen setter. I avtalen med menigheten kan en sette 
vilkår bruk av låven, samarbeid med andre organisasjoner om utvikling av 
friområdene og eventuell felles bruk av bygninger. 

 

2. Kommunen kan vente til leiekontrakten går ut og utlyse leieforholdet på nytt. 
En kan da få inn forslag til forskjellige driftsmodeller med beskrivelse av 
utvikling av området for friluftsformål, kostnadsberegninger og eventuelle 
inntekter. 

 
Konklusjon: 
Valg av løsning på leiespørsmålet vurderes som en ren politisk avveining. 
Rådmannen velger derfor, tråd med ovenstående vurderinger, å legge fram innstilling 
i to alternativer: 
 

1. Ås kommune forlenger avtalen med den Kristelige menighet om leie av 
Breivoll i 25 år fra 1.7.2011. Leieavtalen legges fram for formannskapet for 
godkjenning. 

 

2. Ås kommune forlenger ikke leiekontrakten med Den kristelige menighet nå. 
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VEDLEGG 1 
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VEDLEGG 2 
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F-sak 30/11 
ÅRSMELDING 2010 
 
 

Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &14 Saknr.:  11/1484 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 13/11 04.05.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11/11 04.05.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/11 05.05.2011 
Administrasjonsutvalget   7/11 05.05.2011 
Formannskapet 30/11 04.05.2011 
Kommunestyret    /   22.06.2011 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2010 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 26.04.2011 
 
 
Marit Roxrud Leinhardt  
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt alle utvalg 27.04.2011) 
Årsmelding 2010 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Handlingsprogram 2010 – 2013 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ingen 
 
SAKSUTREDNING: 
Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan (2010 – 2013). Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene 
i 2010. 
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Økonomi 
Regnskapet for 2010 viser et netto driftsresultat på 22,4 mill. kr eller ca 2,4 % av 
driftsinntektene. Dette er 11 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes en 
kombinasjon av økte inntekter og lavere utgifter enn forventet. Utgiftene på enhetene 
er lavere som følge av mindreforbruk på varer og tjenester, samtidig som ingen etater 
har store merutgifter. I tillegg er renteutgifter lavere som følge av lavere rentenivå. På 
inntektssiden er både skatteinngangen og rammetilskudd høyere enn forventet. 
 

Økonomistyring har hatt et høyt fokus i 2010. På bakgrunn av merforbruket i 2009 ble 
det våren 2010 gjennomført tiltak for å styrke økonomistyringen, herunder måneds-
rapportering, økt budsjettfokus i ledergruppa og økt satsing på økonomirådgivning ut 
mot enhetene. Videre er økonomiavdelingens analyseressurser i større grad prioritert 
til vurdering på områder som har høy risiko for budsjettavvik og samtidig har store 
konsekvenser ved eventuelle avvik. Løpende vurdering av større inntekts- og 
utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett er derfor prioritert. Videre er 
utvalgte enheter spesielt fulgt opp. 
 

Hele organisasjonen har tatt inn over seg de økonomiske utfordringene Ås kommune 
står ovenfor og det er gjort en stor innsats ute i de enkelte enheter for å tilpasse 
driften i forhold til disponible ressurser. Det er gledelig at resultatet for 2010 er godt, 
men det er samtidig viktig å understreke at overskuddet delvis skyldes at flere 
eksterne faktorer har slått positivt ut (som reduserte renteutgifter og økte frie 
inntekter). Dette er imidlertid usikre faktorer som kan slå annerledes ut i kommende 
år. Det er derfor viktig å fortsette fokuset på økonomistyring og kostnadskontroll, slik 
at man har robusthet til å møte nye utfordringer i fremtiden.  
 

Kombinasjonen av kostnadskontroll og økte inntekter har medført et solid overskudd i 
2010. Generelt disposisjonsfond er dermed styrket med 16,7 mill. kr og utgjør nå 17,3 
mill. kr.  
 
KOSTRA 
Ut fra KOSTRA-tallene har Ås kommune høye utgifter per innbygger innen pleie- og 
omsorg og skole, mens utgiftene til barnehage, sosial og barnevern per innbygger er 
lave, sammenlignet med gjennomsnittet for Follo og Akershus. Utgiftene til pleie- og 
omsorg per bruker i institusjon er særlig høye i Ås kommune. Noe av årsakene til de 
høyere utgiftene er knyttet til at Ås kommune har større areal på formålsbygg per 
innbygger og høyere utgifter til drift av kommunale eiendommer enn Follo og 
Akershus. Med dagens bygningsstruktur er det begrensede muligheter for å 
effektivisere tjenesteproduksjonen. Kommunens eiendomsstruktur bør derfor 
vurderes med tanke på å få høyere utnyttelse av kommunens eiendommer og en mer 
effektiv tjenesteproduksjon. 
 
Kommuneplan 2011 – 2023 
Framdriften i arbeidet følger milepælplanen som ble vedtatt i formannskapet 26.08.09 
og innebærer en endelig behandling av kommuneplanen i  
april/mai 2011. Det ble arrangert dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgene 
25.08.10 hvor rådmannen la fram et utkast til kommuneplanens arealdel. Forslaget 
ble utarbeidet på grunnlag av: 
� Føringer i planprogrammet vedtatt av kommunestyret 3.03.10 
� Konsekvensutredninger av de arealinnspillene som ble vedtatt utredet 
� Utredningen ”Miljø og samfunnsregnskap for fortetting av stasjonsnære jorder”. 
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På grunnlag av innspillene fra dialogmøte bearbeidet administrasjonen hørings-
forslaget som ble vedtatt sendt på høring av kommunestyret 13.10.10. Høringen ble 
gjennomført i tidsrommet 15. oktober til 20. desember og det kom inn 56 uttalelser. I 
forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i Nordby og Ås tettsted. 
Fylkesmannen, Statens vegvesen og Fylkestinget har fremmet innsigelser til 
kommuneplanens arealdel.  
 
Etableringen av NVH og VI på Ås 
Kommunestyret vedtok i mars 2010 å legge forslag til ”Planprogram for 
reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås” ut på høring. Det 
kom inn 11 uttalelser til høringsforslaget. I forbindelse med høringen ble det arrangert 
folkemøte. Kommunestyret vedtok planprogrammet i oktober 2010 og dette ligger til 
grunn for gjennomføring av utredningene og utforming av reguleringsplanen.  
 
Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må Senter for 
husdyrforsøk flyttes. HTM vedtok i april 2010 å sende planprogrammet på høring. Det 
kom inn 10 uttalelser til høringsforslaget. I forbindelse med høringen ble det arrangert 
folkemøte. Kommunestyret vedtok planprogrammet i oktober 2010 og dette ligger til 
grunn for gjennomføring av utredningene og utforming av reguleringsplanen.  
 
Kommunedelplan for E 18 
Utkast til planprogram for kommunedelplan for E 18 ble vedtatt sendt på høring av 
kommunestyret 13.10.10. Høringen ble gjennomført i tidsrommet 21.10.10 – 6.12.10. 
I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte på UMB. Det kom inn 15 
uttalelser til planprogrammet. 
 
Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid. 
Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet i 2009 og prosjekter er blitt innarbeidet i 
driften fra 2010. Programmet bidro i stor grad til bevisstgjøring rundt helse som 
strategisk satsingsområde, og hvilke faktorer som fremmer helse, utvikler et godt 
arbeidsmiljø og gir kompetente medarbeidere. Freskuke 2010 var vellykket og tiltak 
for å fremme helse, trivsel og samhold er gjennomført. AMU er et stadig viktigere 
organ for arbeidsmiljøet og IA arbeidet fungerer godt og etter forutsigbare 
retningslinjer. Det er gjennomført mange kurs om lov og avtaleverk med tanke på 
forutsigbarhet og forståelse for arbeidsgivers ansvar og hva arbeidstakere må bidra 
med for et godt arbeidsmiljø. I tillegg er det holdt kurs hvor målsettingen var styrking 
av egen mestring.  
 
Kulturhusprosjektet 
Arbeidet med kulturhuset har pågått i hele 2010. Første etappe av arbeidet på taket 
ble ferdigstilt i tide slik at midler stilt til disposisjon gjennom tiltakspakken ble utbetalt. 
Resten av arbeidet på taket med tekniske rom og aggregat ble avsluttet i august. 
Arbeidet med biblioteket, store og lille sal, store og lille salong og eldresenteret vil bli 
fullført våren 2011. Det samme gjelder arbeidet med kjøkkenet som skal bygges som 
et produksjonskjøkken.  
 
Høsten/vinteren 2010 ble det arbeidet med driftskonseptet for huset. Det ble utredet 
samarbeid med private aktører. Det vil bli lagt fram rapport om dette våren 2011. 
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Solbergtunet barnehage 
I desember 2010 ble det åpnet ny barnehage med plass til 100 barn ved siden av 
Solberg skole. Behovet for barnehageplasser i den delen av kommunen var stort, og 
barnehagen ble fort fylt opp. Det har heller ikke vært vanskelig å skaffe personale til 
barnehagen.   
  
Organisering av eiendomsavdelingen 
Organisering av eiendomsavdelingen er vedtatt og det er ansatt ny leder av 
avdelingen. I organisasjonsplanen for avdelingen var det foreslått en rekke tiltak for å 
få bedre styring med og bedre prioritering av ressursene. Det vil bli utarbeidet en 
tiltaksplan våren 2011. 
 
Ny brannstasjon på Haug 
Reguleringsplan for brannstasjonen på Haug ble vedtatt i juni 2010. Arbeidet med 
brannstasjonen ble fullført og stasjonen ble tatt i bruk. Hele Søndre Follo Brann og 
redningsvesen er nå plassert på Haug. Det arbeides med utomhusplan med 
tilhørende øvingsområder for brannvesenet. 
 
Overføring fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til Akershus 
Universitetssykehus (Ahus) 
Det ble gjennomført omfattende forberedelser i 2010 i sammenheng med 
overgangen til nytt universitetssykehus. Det ble blant annet gjennomført en stor 
samarbeidskonferanse mellom Follokommunene og Ahus. 
 
Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 
Saken ble jobbet endelig frem i 2010, og planleggingen av 6 boliger med 
personalbase i Fjellveien ble fullført. 
 
Evaluering av barnevernets plassering i NAV 
En omfattende evaluering av barnevernets plassering i NAV ble gjennomført i 2010. 
Evalueringen konkluderte med å trekke barnevernet ut av NAV. 
 
KONKLUSJON 
Rådmannen er i etter en helhetsvurdering tilfreds med de aktiviteter som er 
gjennomført i 2010, og anbefaler årsmeldingen tatt til orientering. 
 
 
 


