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Saksliste: 
 
• ORIENTERING OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FOLLO  

v/Tore Tidemann, ordfører i Enebakk. Tore Tidemann har ledet planarbeidet. 
 
• ORIENTERING OM KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO  

- FRAMDRIFT OG FØRINGER  
v/Steen og Strøm (P. Hanevold) eller Rambøll (J. Øverbye) 

 
• INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 

o Orientering vedr. fylkeskommunens initiativ til økt bredbåndsdekning, jf. vedlagte 
notat av 10.08.07 lnr. 11097/07 
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Ås, 14.08.07  
 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.) 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
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Utv.sak nr 37/07 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FOLLO 
 
 
 
Saksbehandler:  Per Kierulf Arkivnr: 144 U01 &85 Saknr.:  07/1761 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 37/07 22.08.2007 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i Strategisk Næringsplan for Follo. 
  

2. Follorådet ved ordførermøtet gis i oppdrag å oppneve et programstyre med sekretariat som 
skal stå for gjennomføringen av planen. Innenfor gitte rammer utarbeider programstyret 
årlige handlingsprogram som godkjennes av Follorådet. 

 
3. Det opprettes et SNP-fond som en del av Folloråds-kontingenten, der kommunene over en 

periode på 4 år bidrar med kr. 10 pr/ innbygger pr. år for gjennomføring av planen.  
 
Rådmannen i Ås, 14.08.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Sluttbehandlet og vedtatt i ordførermøtet i Follo 2.5.2007 
Tatt til etterretning i Follorådet 31.5.2007 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendes begge utvalg 15.8.07)  
Strategisk næringsplan for Follo datert 26.4.2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Foiler fra Follorådet mai 07 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follorådet v/Ingrid Brattset, Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta 
 
Ordførermøtet i Follo fattet følgende vedtak 2.5.2007: 
 

1. Ordførermøtet slutter seg til hovedtrekkene i Strategisk næringsplan for Follo.  
 

2. Follorådet v/ordførermøtet gis i oppdrag å oppneve et programstyre med sekretariat som 
skal stå for gjennomføringen av planen. Innenfor gitte rammer utarbeider programstyret 
årlige handlingsprogram som godkjennes av Folloådet.  

 
3. Det opprettes et SNP-fond som en del av Folloråds-kontingenten, der kommunene over en 

periode på fire år, bidrar med kr. 10 pr innbygger pr år for gjennomføring av planen.  
 

4. Det utlyses stilling som prosjektleder i Follorådet. Prosjektlederens oppgaver vil omfatte 
sekretariat for programstyret og prosjektledelse for de prosjekter der Follorådet har 
hovedansvar. Follorådets arbeidsutvalg gis mandat til å utforme stillingsannonse og foreta 
tilsetting.  

 
5. Programstyret gis i oppdrag å inngå avtaler med samarbeidspartnere som har påtatt seg et 

prosjektlederansvar.  
 

6. Eventuelle innspill til nye prosjekter fra kommunene og næringslivet, oversendes 
programstyret for behandling ved årlig rullering av planen.  

 
7. For ikke å vente med oppstart av prosjektene til behandling av kommunebudsjettene for 

2008, foreslås det at Follorådet forskutterer utbetalinger til prosjekter slik at de kan starte 
høsten 2007.  

 
8. Saken sendes videre til kommunene som anbefales å slutte seg til følgende vedtak:  
 

1. X-kommune slutter seg til hovedtrekkene i Strategisk Næringsplan for Follo. 
2. Follorådet ved ordførermøtet gis i oppdrag å oppneve et programstyre med sekretariat 

som skal stå for gjennomføringen av planen. Innenfor gitte rammer utarbeider 
programstyret årlige handlingsprogram som godkjennes av Follorådet. 

3. Det opprettes et SNP-fond som en del av Folloråds-kontingenten, der kommunene 
over en periode på 4 år bidrar med kr. 10 pr/ innbygger pr. år for gjennomføring av 
planen.  

 
 
Det vises til den gjennomførte planprosessen for utarbeiding av strategisk næringsplan og det 
foreliggende plandokumentet. Gjennom tre prosess-samlinger har det offentlige og 
næringslivet i fellesskap utarbeidet et plandokument som består av en strategisk del og et 
handlingsprogram. Planen vil gjelde for 4 år med årlige rulleringer.  
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Planens innhold:  

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER 
Follo skal være kjent som en SKAPENDE REGION 

 
som bygger 

� veksten i næringslivet på 
� miljøvennlig nyskaping og 
� høyt spesialisert kompetanse 

 
STRATEGIER 

  

� Nyskaping 
� Markedsføring av regionen som lokaliseringssted 
� Utvikling av møteplasser 
� Samordnet arealstrategi 

 
 
 
 

� Nyskaping 
1. Kompetanse for nyskaping 
2. Bedre førstelinje for næringsutvikling i Follo 
3. Follo inkubator 
4. Kortreist arbeidskraft 
5. UMB-studenter til næringslivet i Follo 
6. Kultur og opplevelser som næring i Follo 

� Markedsføring av Folloregionen som lokaliseringssted 
7. Etablering i Follo – en markedsstrategi 

� Utvikling av møteplasser mellom FoU, det offentlige og næringslivet 
8. Samhandling om påvirkning 
9. Møtested Follo – en nettverkskonferanse 
10. Felles næringsforening/næringsselskap 

� Samordnet arealstrategi 
      11. Utvikling av fylkesdelplan for arealbruk i Follo 

 
 
Om handlingsprogrammet 
 
Planen inneholder forslag til 11 tiltak. Det foreslås at programstyret gis i mandat å foreta en 
endelig prioritering ut fra de rammene som blir etter behandlingen i kommunene og Akershus 
fylkeskommune. Prioriteringen av prosjekter må også vurderes ut fra fremdrift i utarbeidelse 
av prosjektbeskrivelse for det enkelte prosjekt.  
 
Follorådet vil ha prosjektlederansvar for følgende tiltak: 

� Samhandling om påvirkning 
� Møtested Follo 
� Utvikling av forprosjektet fylkesdelplan for Follo  
� Kultur i Follo (delprosjekt) – konkretisering av handlingsplan for Follorådet 2007 - 

2010 
� Bedre førstelinje for næringsutvikling i Follo 
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� Etablering i Follo – en markedsstrategi 
� Felles næringsforening/utviklingsselskap 

 
I tillegg vil Follorådet/kommunene være en sentral samarbeidspart i: 

� Follo inkubator 
� Kultur og opplevelser som næring i Follo 
� Kompetanse for nyskaping i Follos næringsliv 

 
Videre vil følgende aktører påta seg et prosjektlederansvar: 
UMB, Bioparken, Akershus fylkekommune, Etablerersentrene i Akershus, Visit Follo, 
Interesseforeningen for Sandvold, Oslofjordens friluftsråd. 
   
 
Gjennomføringsorganisasjon 
  
Som det også er skissert i plandokumentet foreslås det etablert et programstyre bestående av 
representanter fra politisk ledelse i regionen og næringslivet (ca 7 representanter) som skal 
sikre gjennomføring av planen.  
 
Oppnevning av representanter til programstyret, programstyrets mandat og tilhørende 
sekretariatsfunksjoner foreslås lagt frem som en egen sak for ordførermøtet i Follo. 
 
Finansiering: 
 
Når det gjelder finansiering av tiltakene i planen må Follorådet/kommunene være den største 
og viktigste bidragsyteren. Akershus fylkeskommune har gitt positive signaler om økonomisk 
bidrag til delfinansiering av prosjekter gjennom planperioden.   
 
Forprosjektene må i hovedsak finansieres av Follorådet/kommunene og Akershus 
fylkeskommune når det gjelder rene kroner og ører, mens næringslivet og øvrige 
samarbeidspartnere bidrar gjennom egeninnsats i prosjektene.  
 
I hovedprosjekter vil Follorådet/kommunene og Akershus fylkeskommune være en av flere 
medfinansierere.  
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Tiltak i planen: 
Tentativ økonomisk ramme (1000) 

 
Tiltak  

Totalt FR 
-andel 

Videreføring 

Prosjektleder 
 

1. Kopling Follobedrifter og FoU   550.000  275.000  Avklares i 
forprosjekt 

Bioparken 

2. Bedre førstelinje for 
næringsutvikling i Follo 

 200.000  100.000 Avklares i 
forprosjekt 

 SNP/Follorådet 

 3. Follo inkubator    50.000    25.000  Avklares i 
forposjekt  

 Bioparken 

 4. Kortreist arbeidskraft  100.000    50.000  Avklares i 
forprosjekt 

 Office Mgm 
Solutions 

 5. UMB-studenter til næringslivet 
i Follo 

 150.000    75.000  Avklares i 
forprosjekt 

 UMB v/nærings-
kontoret 

 6. Kultur og opplevelser som 
næring i Follo 

• Prosjekt Sandvold 
 
 
 

• Kyststier i Akershus 
 
 
 
 

• Prosjekt jul 
 
 
 

• Kultur i Follo** 

  
 
 550.000* 
 
 
 
1.600.000 
 
 
 
 
   15.000 
 
 
   

  
 
100.000  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
   15.000   
 
 
   

 
 
Avklares i 
forprosjekt 
 
 
 
 
 
 
 
 Avklares i 
forprosjekt 
 
 
Avklares i 
forprosjekt 

  
 
Stiftelsen 
Sandvold 
 
 
Oslofjordens 
friluftsråd 
 
 
 
Visit Follo 
 
 
 
Follorådet 
(ligger i FR-
budsjettet) 

 7. Etablering i Follo – en 
markedsstrategi 

  120.000  120.000  Tiltak 
budsjetteres i 
markeds-
planen 

 SNP/gj-.før.org/ 
Follorådet 

 8. Samhandling om påvirkning  20.000/år    20.000 Årlig sum  Follorådet/AU 
 9. Møtested Follo  200.000  100.000 Avklares gj. 

evaluering 
SNP/gj.før.org./ 
Follorådet 

10. Felles 
næringsforening/utviklingsselskap  

   75.000    37.000 Avklares i 
forprosjekt  

 SNP/gj.før.org./ 
Follorådet 

 11. Fylkesdelplan for arealbruk i 
Follo 

   50.000    25.000  Avklares i 
forprosjekt 

 Fase 1: 
Follorådet 

         
          
Sum  3.890.000 942.000   
 

 
* Det søkes om kr. 100.000 fra Nesodden kommune, 250.000 fra Akershus fylkeskommune, i tillegg til at Norsk 
kulturråd har bevilget kr. 100.000 til formålet. 
** Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet, med tilskudd fra Akershus fylkeskommune på kr. 80.000 
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Vurderinger 
Det er gjennomført en åpen og inkluderende prosess i arbeidet med strategisk næringsplan. De 
ulike prosjektene er kommet fram gjennom arbeidet i prosessgruppen, og styringsgruppen har 
gått igjennom prosjektene etter de tre samlingene som er gjennomført.  I dette arbeidet har 
kontakten med UMB, Bioparken og deler av regionens næringsliv blitt betydelig styrket. 
 
I handlingsprogrammet er det skissert prosjekter for ca 3,9 mill kroner. 
Follorådet/kommunenes andel utgjør ca 950.000 kroner. Flere av forprosjektene som avsluttes 
første år må forventes å gå over til hovedprosjekter i neste fase. Det må således også tas høyde 
for delfinansiering av hovedprosjekter som avledes av forprosjektene.  
 
Som grunnfinansiering av tiltak i næringsplanen vil det være behov for et årlig beløp i 
størrelsesorden 1-1,5 millioner kroner.  I tillegg vil det være behov for administrative ressurser 
til sekretariat for programstyret, og til prosjektledelse for de prosjektene der Follorådet har 
hovedansvar. 
 
For oppfølgning av næringsplanen foreslås det derfor at kommunene bidrar med kr. 10,- pr. 
innbygger til et SNP-fond som en del av Folloråds-kontingenten. Ordningen foreslås i første 
omgang gjort gjeldende for planperioden på 4 år.  Fondet bør disponeres av Follorådet og 
programstyret bør innstille overfor rådet.  
 
Beløpet på 10 kr. pr innbygger/år er det samme som Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) og Øvre Romerike Utvikling (ØRU) bruker på oppfølging av sin strategiske 
næringsplan. 
 
Administrative ressurser 
Som nevnt i avsnittet over er det behov for administrative ressurser til sekretariat for 
programstyret, og til prosjektledelse for de tiltakene der Follorådet har hovedansvar.  
 
For å ivareta disse oppgavene foreslås det at Follorådet lyser ut stilling som 
prosjektleder/prosjektkoordinator. Stillingen foreslås i første omgang lyst ut for 2 år med 
finansiering fra Follorådets disposisjonsfond.   
 
 
Konklusjon 
Felles innsats er en forutsetning for å realisere planen. Follo er et felles bolig- og 
arbeidsmarked og planen som nå er utarbeidet har et regionalt fokus til beste for den enkelte 
kommune. Lykkes vi med målsetningene om å bli et nasjonalt konkurransedyktig 
lokaliseringssted og landets beste samhandling mellom bedrifter, FoU og offentlig sektor, vil 
dette bl.a. gi attraktive arbeidsplasser, økt kompetanse i befolkningen og styrket identitet for 
regionen. Disse virkningene vil komme hele regionen til gode.  
Det er avgjørende at prosjektene settes i gang så snart som mulig etter at kommunestyrene har 
fattet sine vedtak. Follorådet vil derfor forskuttere utbetalinger til prosjekter, slik at en ikke 
behøver å vente på kommunens budsjettvedtak for 2008.  
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Formannskapet  Sak 38/07 

 

 
Utv.sak nr 38/07 
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008-2010 
 
Saksbehandler:  Gladys Wegge Arkivnr: F30  Saknr.:  07/1567 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 38/07 22.08.2007 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår avtale med Staten om bosetting av 30 personer i perioden 2008-2010, 

betinget av at Fjellveien 10 renoveres som gjennomgangsbolig for flyktninger. Dersom 
Fjellveien 10 ikke renoveres til flyktningeboliger tas saken opptil ny vurdering. 

2. I tillegg til de kommunale boligene som disponeres, øremerkes inntil 5 små leiligheter til 
bosetting av flyktninger. 

 
Rådmannen i Ås, 14.08.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: F-sak 05/00171 av 22.06.05 
  
Administrativ behandling:  Ledergruppe 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Bev fra IMDI av 07.06.07, ” Anmodning om bosetting av flyktninger i 2008”. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
IMDI 
Kommunenes Sentralforbund (nina.gran@ks.no) 
Oppvekst- og kultursjef/flyktningkonsulent 
Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i brev av 07.06 d.å. anmodet Ås kommune 
om å bosette 30 personer i perioden 2008-2010. Familiegjenforening kommer i tillegg til dette 
tallet.  
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Av nåværende kvote på 30 personer for perioden 2005-2007 har kommunen hittil bosatt 20 
personer (fra Kina, Kamerun, Tsjetsjenia, Kosovo, Irak, Etiopia, Eritrea, Burundi, Somalia og 
Sudan). I tillegg har det kommet 2 personer i familiegjenforening. Vi regner med å bosette de 
resterende 10 i løpet av etteråret. Videre har 12 bosatte flyktninger i løpet av perioden flyttet til 
andre kommuner eller til utlandet, samtidig har det kommet 1 person i sekundærbosetting, dvs 
en netto utflytting på 11 personer. 
 
Fra Staten mottar kommunen et integreringstilskudd for å dekke omkostningene med 
bosetting. Tilskuddet er kr. 476 000 for voksen og kr. 456 000 for barn under 18 år. Tilskuddet 
fordeles over 5 år. Beløpet for familiegjenforening gis over 3 år og er noe lavere (kr 338 000 / 
voksen og kr 318 000 / barn). 
 
I nåværende 3-årige periode vil Ås kommune motta til sammen ca 27,7 millioner kroner i 
integreringstilskudd (11,7 millioner kroner i 2005, 8,6 millioner kroner i 2006 og ca 7,4 
millioner kroner i år). 
 
Siden september 2004 har kommunen igangsatt et obligatorisk, lovpålagt 
introduksjonsprogram for nye bosatte flyktninger. Dette heldags / helårsprogrammet gir 
flyktningene grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i det norske samfunnslivet, samt 
forebereder dem på et aktivt arbeidsliv eller til å ta utdanning.  Programmet har bidratt til 
avklientifisering og ingen deltaker har hatt behov for fast supplerende sosialhjelp. Kommunen 
yter kr. 11 135,- /mnd i introduksjonsstønad til den enkelte deltaker (ca kr 8 700 etter skatt).  
Unntaket er deltakere som har gått ut i svangerskapspermisjon. Disse mottar kun 1 måned i 
introduksjonsstønad og flere av disse får da supplering fra sosialkontoret i permisjonstiden. 
Hittil har 21 personer gjennomført programmet, hvorav 14 har nå kommet i arbeid eller 
videreutdanning, 2 har flyttet til utlandet, 1 har flyttet til en annen kommune, 2 kom ikke 
tilbake etter svangerskapspermisjon og 2 er arbeidsledige.  
 
Flyktningtjenesten disponerer f.t.16 kommunale leiligheter hvorav de fleste er for familier. I 
tillegg har kommunen 8 hybelleiligheter i Fjellveien 10 som nå tømmes og hvor fremtidig bruk 
er uviss.  Kontraktstiden i de kommunale leilighetene er begrenset til 2 år, med mulighet til 
noe forlengelse. Det vil derfor oppstå ledighet for ny bosetting. Rimelige botilbud for enslige 
(hybelleiligheter) er imidlertid svært begrenset. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
IMDI's forespørsel om å bosette 30 personer i perioden 2008-2010 har vært drøftet i 
administrasjonens tverretatlige samarbeidsgruppe for flyktninger. 
 
For å sikre god bosetting og integrering av flyktninger er det først og fremst disse forhold som 
må oppfylles: 
 
Norskopplæring / Arbeidstrening 
Med det nystartete intro-programmet er opplæring i norsk og   
samfunnskunnskap nå blitt vesentlig styrket med ca 34 timers uke mot mellom   
8 – 12 timer / uke før intro-programmet. Fokus er nå på deltakelse i yrkeslivet   
og alle er ute i språkpraksisplass så snart de behersker litt norsk. 
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Bolig 
Kommunen har nå et godt boligtilbud for familier. Men fordi de fleste som venter i mottak er 
enslige, kan det oppstå problemer med å finne egnete leiligheter for disse.  Formannskapet 
behandlet i juni i år en sak om framtidig disponering av boligene i Fjellveien. I 
saksutredningen pekes det på at en rehablititering av Fjellveienboligene med sikte på 
tilrettelegging for flyktningeboliger kan være hensiktsmessig. 
Formannskapet fattet 20.6.2007 følgende vedtak: 

1. det utarbeides anbudsbeskrivelse som utlyses så snart som mulig for Fjellveien 6. 8 og 
10. 

2. på grunnlag av dette avgjøres det om Fjellveien 10 skal renoveres som 
gjennomgangsbolig for flyktninger. 

3. Kommunen utarbeider en oversikt over hvilke boliger det er formålstjenlig å sette på en 
”avhendingsliste” innen oktober i år. 

4. De som bor i Fjellveien 10 skaffes annen bolig så raskt som mulig. 
 
Dersom Fjellveien 10 renoveres ihht. pkt 2 vil vi ha god tilgang på boliger til enslige. Hvis 
Fjellveien 10 ikke renoveres for dette formålet bør vi vurdere bosettingsantallet på nytt. 
 
 
Konklusjon 
 
• Ås kommune inngår avtale med Staten om bosetting av 30 personer i perioden 2008-2010, 

betinget av at Fjellveien 10 renoveres som gjennomgangsbolig for flyktninger. Dersom 
Fjellveien 10 ikke renoveres til flyktningeboliger tas saken opptil ny vurdering. 

 
• I tillegg til de kommunale boligene som nå disponeres, øremerkes inntil 5 små leiligheter 

til bosetting av enslige flyktninger. 
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Formannskapet  Sak 39/07 

 

 
Utv.sak nr 39/07 
TV-AKSJONEN 2007 - "SAMMEN FOR BARN" 
 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 223 X03  Saknr.:  07/1486 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 39/07 22.08.2007 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr. 1,50 per innbygger, totalt kr. 22 482,- til TV-aksjonen 2007 – 

”Sammen for barn”. 
2. Beløpet kr. 22.482,- belastes konto 112020.1100.100 diverse utgiftsdekning, og finansieres 

ved å redusere konto 149090.1100.100 øvrige bevillinger med tilsvarende beløp. 
 
Rådmannen i Ås, 14.08.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad av 01.06.07 fra kommuneaksjonskomiteens leder 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneaksjonskomiteens leder Olav Aardalsbakke 
Politisk sekretariat for oppfølging av vedtak 
Økonomisjef vedr. pkt. 2 
Revisor 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommuneaksjonskomiteen i Ås søker om økonomisk bidrag tilsvarende kr. 1,50 pr. innbygger 
til årets TV-aksjon søndag 21. oktober ”Sammen for barn”.  
 
Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med Norges Idrettsforbund, Olympiske 
Komité og Right To Play. Inntektene skal gå til barn berørt av hiv/aids. Aksjonens mål er å 
styrke lokalmiljøenes evne til å håndtere utfordringene knyttet til hiv/aids problematikken. En 
satsning på forebygging, omsorg og medisiner, samt å forhindre smitte mellom mor og barn. 
Hver dag dør 1400 barn av aids. Over 15 mill barn er foreldreløse pga. aids, og daglig blir 
6000 nye barn foreldreløse. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ås kommune har i mange år støttet TV-aksjonene med kr. 1,25 pr. innbygger.  I år søkes det 
om kr. 1,50 pr. innbygger og antall innbyggere er i følge Statistisk sentralbyrå pr. 01.04.07 
14.988. Dette innebærer en økning av bevilgning på kr. 3 747,- i forhold til tidligere år og hele 
beløpet vil utgjøre kr. 22 482,-.  Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at tilskuddet 
finansieres over formannskapets øvrige bevilgninger hvor det per 01.08.07 står kr. 200 000.



 

 

 


