
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  06.04.2011 
 2. etasje, møterom 1-2      
 
Fra F-sak:  26/11 Fra kl.: 16.15 
Til F-sak: 28/11 Til kl.: 18.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Anne Odenmarck 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV:  Håvard Steinsholt 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Marit Roxrud Leinhardt, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, konst. helse- og sosialsjef Unn Hegg,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, kulturskolelektor Alexander Krogh Plur, 
konsulent Arne Hågensen og konsulent Vigdis Bangen. 
 
Diverse merknader:  
Meldingssakene ble delt ut og drøftet til slutt i møtet. 
 
 
Godkjent 07.04.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
26/11 10/1778 D12   
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK  
 
27/11 11/859 223 A10 &88  
FINANSIERINGSORDNING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER  
FRA 01.01.2011  
 
28/11 11/1146 410   
REKRUTTERING TIL HELSE- OG SOSIALTJENSTEN 
(SAMHANDLINGSREFORMEN)  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 06.04.2011 
 
1. Plan- og budsjettkonferansen 2011 for formannskap og hovedutvalg holdes på 

Moer sykehjem, møterom 1-3, 1. etasje, den 04.05.2011 kl. 16.30 – 18.45. 
Hvert parti får 5 - 10 minutter hver til å presentere synspunkter på hva som bør 
prioriteres i handlingsprogramperioden 2012 – 2015. 
Ordinært formannskapsmøte er fremskyndet til kl. 15.30. 

 
2. Drift av Bjørnebekk er lagt ut på Doffinbasen. Tilbud fra Ås kommune er under 

utarbeidelse. 
 
3. Finansreglementet, jf. K-sak 28/11. På bakgrunn av merknad fra revisjonen vil 

rådmannen foreslå en mindre endring i innstillingens ordlyd til kommunestyret 
06.04.2011. 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 06.04.2011 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 06.04.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 

1. Brev fra politiet av 29.03.2011: Endringer i tjenesten som følge av 
bemanningsreduksjoner 

 
2. Oppfordring til kommunestafett fra ordfører i Søndre Land om å gi en krone per 

innbygger i forbindelse med katastrofen i Japan. 
Formannskapets behandling:  
Forslaget ble nedstemt 7-3 (Anne Odenmarck, FrP og SV). 

 
3. Skatteinngangen for 1. kvartal 
 
4. Informasjon fra Follo Travlag til Follo-dagen på Momarken Travbane  

tirsdag 3. mai kl. 17.00. Verken ordfører eller varaordfører kan delta 
 
5. Oversikt over bostøtte for 2009 og 2010 
 
6. Per Arne Christiansen er ansatt som ny daglig leder ved Søndre Follo 

renseanlegg fra 1. april 2011  
 
7. Plan- og budsjettkonferanse 04.05.2011kl. 16.30–18.45 på Moer sykehjem. 

Formannskapets ordinære møte holdes samme sted kl. 15.30-16.30 
 
8. NIBR-rapport 2011:10 Norske ordføreres vurdering av klimaendring og lokalt 

klimaarbeid 
 
9. Rammetillatelse i forhold til reguleringsplanens bestemmelser og innvilget 

rammetillatelse for boligbygging ved Grenseveien i Solberg krets, jf. meldingssak 
2 i formannskapet 09.03.2011.  
Formannskapet drøftet behovet for sak til Hovedutvalg for teknikk og miljø og 
formannskapet om regelverk og rutiner på bakgrunn av spørsmål fra Håvard 
Steinsholt (SV).  
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F-sak 26/11  
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK  
 
Rådmannens innstilling 16.03.2011: 
1. Det vises til brev fra ”4 fra Ås” datert 27.01.2011. Ås kommune utlyser ikke driften 

av Ås kinoteater/vestibyle. 
2. Kulturhusrapporten av 19. mai 2010: ”Hjerte for et levende Ås”, samt 

saksframlegg for formannskapet til møte 22.09.2010, legges til grunn for driften av 
Ås kulturhus. 

3. Det utarbeides anbudsgrunnlag for kjøkkendriften. Kjøkkendriften omfatter 
kjøkkendrift og servering i Kulturhusets 2. etasje, samt muligheter for kafédrift / 
kantine i kinovestibylen. Anbudet skal åpne for restauratørs egen virksomhet 
(catering) med base i kjøkkenet i 2. etasje. Anbudsgrunnlaget forelegges 
formannskapet for godkjenning. 

 
Formannskapets behandling 06.04.2011: 
Notat av 04.04.2011 fra rådmannen var sendt på e-post 04.04.2011, jf. lnr. 6659/11. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet fellesforslag undertegnet av Ivar Ekanger (A),  
Hilde Kristin Marås (H) og Jorunn Nakken (V): 

Ås kommune står foran en viktig utviklingsperiode med bl.a. sammenslåingen av 
UMB og Norges veterinærhøgskole til et nytt universitet med flere studenter og 
flere ansatte. Kommuneplanen for perioden 2011-2023 peker på viktigheten av å 
styrke Ås sentrum for å kunne møte denne utviklingen. Formannskapet mener 
derfor at kultursatsingen i Ås må styrkes. Kulturhuskomplekset er navet i 
utviklingen av kulturtilbudet i Ås.  

 
1. Ås kommune utlyser driften av Ås kinoteater og vestibyle/kafé for 5 år med 

mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Rådmannen utarbeider anbuds-
grunnlag som forelegges formannskapet for godkjenning snarest mulig. 
 

2. Anbudsdokumentet skal  
- inneholde avgrensing av areal (kinoteateret, vestibylen med tilhørende 

uteareal i borggården) 
- beskrive omfanget av kommunens egen bruk av arealene på årsbasis 
- beskrive betingelser for det frivillige organisasjons- og kulturlivets leie av 

arealene 
- forutsette en prispolitikk med differensierte priser som tar utgangspunkt i 

ulik betalingsevne 
- forutsette beskrivelse av hvilke tekniske tjenester driver skal tilby ved 

arrangementer, og til hvilke betingelser 
- forutsette løpende samarbeid med kommunen for å sikre helhetlig utleie og 

bruk av Kulturhuset 
 

3. For å styrke en offensiv kulturhusdrift, finansiere lokaler og tjenester for 
frivillige aktører og kommunens eget bruk, gis det et årlig driftstilskudd på 2,5 
mill. kroner. For resten av 2011 blir driftstilskuddet på 1 mill. kroner. Tilskuddet 
fra og med 2012 innarbeides ved neste økonomiplanrullering.  
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4. Det bygges en lasterampe med direkte inngang til scenen i Ås kinoteater, med 
en øvre kostnadsramme på 200 000 kroner. Summen søkes innpasset i 
budsjettet for 2011 i forbindelse med budsjettjusteringene etter 1. tertial, ev. i 
investeringsbudsjettet for 2012.  
 

5. Det utarbeides anbudsgrunnlag for kjøkkendriften i 2. etasje. Anbudet skal 
åpne for restauratørs egen virksomhet (catering) med base i kjøkkenet. I 
anbudet skal det også gå fram at det skal legges opp til samarbeid med driver 
av kafé i vestibylen. Anbudsgrunnlaget forelegges formannskapet for 
godkjenning.  
 

6. Rådmannen legger fram en egen sak om framtidig kinodrift. Saken skal 
omfatte vurderinger av ulike driftsformer, omfang, økonomi og samarbeid med 
driver av Ås kinoteater/vestibyle.  

 
Formannskapet var enstemmige om at hvis fellesforslaget fikk flertall er 
kommunestyret avgjørelsesmyndighet, med unntak av punkt 4 som kan avgjøres av 
formannskapet. 
 
Votering: 
Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget for øvrig ble tiltrådt 6-3 (FrP, Sp, SV). 
 
Formannskapets vedtak 06.04.2011: 
Det bygges en lasterampe med direkte inngang til scenen i Ås kinoteater, med en 
øvre kostnadsramme på 200 000 kroner. Summen søkes innpasset i budsjettet for 
2011 i forbindelse med budsjettjusteringene etter 1. tertial, ev. i investeringsbudsjettet 
for 2012. 
 
Formannskapets innstilling 06.04.2011: 
Ås kommune står foran en viktig utviklingsperiode med bl.a. sammenslåingen av 
UMB og Norges veterinærhøgskole til et nytt universitet med flere studenter og flere 
ansatte. Kommuneplanen for perioden 2011-2023 peker på viktigheten av å styrke Ås 
sentrum for å kunne møte denne utviklingen. Formannskapet mener derfor at 
kultursatsingen i Ås må styrkes. Kulturhuskomplekset er navet i utviklingen av 
kulturtilbudet i Ås.  
 
1. Ås kommune utlyser driften av Ås kinoteater og vestibyle/kafé for 5 år med 

mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Rådmannen utarbeider anbudsgrunnlag 
som forelegges formannskapet for godkjenning snarest mulig. 
 

2. Anbudsdokumentet skal  
- inneholde avgrensing av areal (kinoteateret, vestibylen med tilhørende uteareal 

i borggården) 
- beskrive omfanget av kommunens egen bruk av arealene på årsbasis 
- beskrive betingelser for det frivillige organisasjons- og kulturlivets leie av 

arealene 
- forutsette en prispolitikk med differensierte priser som tar utgangspunkt i ulik 

betalingsevne 
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- forutsette beskrivelse av hvilke tekniske tjenester driver skal tilby ved 
arrangementer, og til hvilke betingelser 

- forutsette løpende samarbeid med kommunen for å sikre helhetlig utleie og 
bruk av Kulturhuset 
 

3. For å styrke en offensiv kulturhusdrift, finansiere lokaler og tjenester for frivillige 
aktører og kommunens eget bruk, gis det et årlig driftstilskudd på 2,5 mill. kroner. 
For resten av 2011 blir driftstilskuddet på 1 mill. kroner. Tilskuddet fra og med 
2012 innarbeides ved neste økonomiplanrullering.  
 

4. Det utarbeides anbudsgrunnlag for kjøkkendriften i 2. etasje. Anbudet skal åpne 
for restauratørs egen virksomhet (catering) med base i kjøkkenet. I anbudet skal 
det også gå fram at det skal legges opp til samarbeid med driver av kafé i 
vestibylen. Anbudsgrunnlaget forelegges formannskapet for godkjenning.  
 

5. Rådmannen legger fram en egen sak om framtidig kinodrift. Saken skal omfatte 
vurderinger av ulike driftsformer, omfang, økonomi og samarbeid med driver av Ås 
kinoteater/vestibyle.  

 
 
  
F-sak 27/11  
FINANSIERINGSORDNING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER FRA 
01.01.2011  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 06.04.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.04.2011: 
1. Finansieringen av ikke-kommunale barnehager tas til orientering.  
2. Budsjettjustering for 2011 vedtas. 
3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur gis myndighet til å godkjenne mal for 

samarbeidsavtale mellom kommunen og ikke-kommunale barnehager og lokale 
retningslinjer ved tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.    

 
Tabell budsjettreguleringer           

Konto Beskrivelse Ansvar 
Oppr. 

budsjett 
Rev. 

budsjett Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

137010 
Driftstilskudd 
private barnehager 2070 56 604 000 56 604 000 2 187 000 58 791 000 

175000 
Refusjon fra andre 
kommuner 2070 -4 500 000 -4 500 000 -2 187 000 -6 687 000 
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F-sak 28/11  
REKRUTTERING TIL HELSE- OG SOSIALTJENSTEN 
(SAMHANDLINGSREFORMEN)  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 24.03.2011: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent eller 

fagarbeider, og kommunen ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse. 
2. Fagarbeider eller miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som 

fagarbeider eller sykepleier og miljøarbeider eller miljøterapeut, og kommunen 
ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse. 

3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 
hvert år. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.03.2011: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent / fagarbeider, 

og kommunen ansetter om ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 
2. Fagarbeider/miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som 

fagarbeider/sykepleier og miljøarbeider/miljøterapeut, og kommunen ansetter om 
ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 

3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 
hvert år. 

 
Formannskapets behandling 06.04.2011: 
Formannskapet drøftet seg frem til at siste del av setningen i pkt. 1 og 2 i 
administrasjonsutvalgets innstilling utgår:  
"… og kommunen ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse." 
 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innstilling med omforent endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.04.2011: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent eller 

fagarbeider. 
2. Fagarbeider eller miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som 

fagarbeider eller sykepleier og miljøarbeider eller miljøterapeut. 
3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 

hvert år. 
 
 
  


