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Kunstinstallasjon som en del av SmakÅs2018 

 
Saksbehandler: Camilla Sæbjørnsen Saksnr.: 18/01216-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 02.05.2018 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Det bevilges støtte på inntil 70 000,- til gjennomføring av SmakÅs2018 avdeling 
kunst og kultur. Dette dekkes fra 1100.100.147090 Andre bidrag/overføringer. 
 
Ås, 18.04.2018 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 02.05.18 
 
Vedlegg: 
Skisse kunstinstallasjon - Tom Hare 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Etter folkefesten som ble avholdt i forbindelse med besøk fra NRKs sommertog i 
2017, ble det gjort en evaluering av ressursbruk i kommunen på større 
arrangementer. Rådmann avgjorde at kultursjef og næringsrådgiver skulle prioritere 
SmakÅs. 
 
SmakÅs er Norges eneste Mat- og Teknologifestival og denne ble gjennomført første 
gang i 2016. Visjonen til festivalen er å være en internasjonal arena for formidling av 
bærekraftig utvikling innenfor mat og teknologi. Målet er å formidle kunnskap om 
kortreist mat og hvordan teknologi kan være med å gjøre matproduksjonen i Norge 
enda mer bærekraftig i fremtiden. Samspillet mellom fagmiljøene på Campus Ås er 
viktig for den felles satsningen. SmakÅs skal tilby en total opplevelse for både sanser 
og sinn. Kunst og kultur er en prioritert del av SmakÅs fra 2018. Kunst og kultur vil 
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blant annet brukes til å skape engasjement rundt mat og teknologi, samt 
levendegjøre forskningen på feltet.  
 
I år ønsker kommunen å inngå et samarbeid med forskningsgruppen 
FoodsProFuture på Campus Ås som forsker på fremtidens mat, blant annet 
proteiner. Vi ønsker å invitere den engelske kunstneren Tom Hare til å lage en 
belgfruktinstallasjon i pil som skal symbolisere forskningen til FoodsProFuture. 
Denne installasjonen vil være en midlertidig installasjon som vil kunne stå i 5 år, med 
mindre grunneier ønsker å la den bli stående over lengre tid. Studentene ved NMBU 
er også med i prosjektet og plasseringen av det midlertidige kunstverket er ønskelig 
satt opp mellom Ås sentrum og Campus Ås på NMBU sin eiendom. Dette vil skje i 
samarbeid med grunneier. Prosjektet er et initiativ som øker samarbeidet mellom 
kommunen og utdannings- og forskningsinstitusjonen NMBU. 
 
SmakÅs er en satsning fra rådmannens side jamfør delmål 3.5 i handlingsplanen for 
2018-2021. Dette er det første året der kunst og kultur er en del av SmakÅs, og 
midler til dette ble derfor ikke satt av i budsjettet. Planavdelingen bruker 50 000,- på 
SmakÅs som vil gå til markedsføring. Søknad om midler er sendt til eksterne 
tilskuddsordninger. Den totale rammen for kunstprosjektet er 150 000,- og dette 
fordeles mellom FoodsProFuture, kommunen og eksterne tilskuddsmidler. 
 
ÅsMart´n er konkurs og søknad vil ikke komme fra de i år. Det er derfor mulig å bruke 
30 000,- fra rammen som tidligere har gått til ÅsMart´n, men dette er utgangspunktet 
fra en tilskuddspost som skal gå til eksterne kulturarrangementer. Dette må da 
omdisponeres til SmakÅs for 2018. I 2017 ble det for øvrig bevilget 100 000,- til 
ÅsMart´n fra konto 1100.100.147090 Andre bidrag/overføringer.  
 
Vurdering: 
Fortrinnsvis skal regningen dekkes av tre parter. Rådmannen foreslår at det gis et 
tilskudd på inntil kr 70 000,- dersom ekstern finansiering ikke dekker utgiftene.  
Dette tas fra 1100.100.147090 Andre bidrag/overføringer. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


