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Saker til behandling

F-33/14
Søknad om økonomisk støtte - Ås Mart'n 2014

<<Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/05798-38
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet 33/14 14.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. Det gis et tilskudd på kr. 50 000.- til gjennomføring av Ås Mart’n 2014.

Beløpet belastes med kr. 30 000 av konto 1100.100.147090 Andre
bidrag/overføringer, og kr. 20 000 av siste års overskudd.

2. Det presenteres et enkelt regnskapssammendrag, etter gjennomført
arrangement, - senest innen utgangen av året.

3. Det gis ingen underskuddsgaranti.

Ås, 05.05.2014

Trine Christensen Ellen Benestad
Rådmann Oppvekst- og kultursjef

Tidligere politisk behandling:
Formannskapet hadde en tilsvarende søknad om økonomisk støtte til behandling
I 2013. Her ble følgende vedtak gjort:

Formannskapets vedtak 17.04.2013:
1. Det bevilges ikke økonomisk støtte til Ås Mart’n 2013. Kommunen bidrar med

ressurser tilsvarende som i 2012. Aktuelle etater/enheter oppfordres til å
vurdere mulige kommunale innslag/stands.

2. Dersom Ungdomshusene finner det mulig, bør utescenen lånes ut
kostnadsfritt.

3. Ås kommune tar initiativ til dialog med handelsstanden i Ås om mulige
løsninger for arrangering av Ås Mart’n fra 2014 og fremover.

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
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Vedlegg:
Søknad av 11.04.14

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Bonsak Hammeraas, Kroerveien 106, 1430 Ås. bonsak.hammeraas@gmail.com
Arne Hågensen for oppfølging overfor økonomikontoret

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Ås Mart’n ble første gang arrangert i 1973, slik at det ligger 40 års historie bak
arrangementet.
I utgangspunktet var det Ås handelstand som stod bak arrangementet, biståttmed
tilskudd fra Ås kommune. I tillegg har det vært tradisjon på at kommunen stiller sine
utearealer vederlagsfritt til disposisjon for arrangørene. Arrangørene har også fått
tilgang til strøm for boder og scene.

På bakgrunn av at antall handelsdrivende i Ås sentrum har blitt færre, har det også
blitt tyngre å gjennomføre martensdager.
Gjennom de siste årene har det vært forskjellig organisering av disse martens-
arrangementene. For 3 –5 år tilbake ble arbeidet og organiseringen av Ås Mart’n
vært satt bort til en martensarrangør/martensgeneral, som har samarbeidet med de
handelsdrivende.
De siste to årene har arrangementet blitt dratt av serveringstedet «Ikke bare Texas»,

med støtte fra handelsdrivende i Ås sentrum.

I år er en ny organisering i ferd med å komme på plass, med representasjon fra
entusiaster fra Ås miljøet, og støttet av det lokale næringsliv.
Det knyttes positive forventninger til den framtidige utviklingen av Ås sentrum.

Det søkes om kr. 60 000.- i økonomisk bidrag, samt kr. 40 000.- i garanti.
Det betyr at en garantien, begrenset til kr. 40 000.-, vil være aktuell først når årets
arrangement viser et underskudd.

Med søknaden følger et budsjett.
Budsjettet balanserer mellom utgifter og inntekter, med kr. 60 000.- i tilskudd fra Ås
kommune.

Vurdering av saken:
Ås Mart'n er en tradisjon og er en positiv opplevelse. Folkelivet med torghandel og
det mangfoldige kulturliv som utfolder seg under martensdagene er et eksempel og
en konkretisering av mulighetene som ligger til grunn for arbeidet med
sentrumsutviklingen. Arrangementets funksjon som miljø- og aktivitetsskaper er
verdifullt, og må sees som et ledd i den generelle bestrebelsen på å aktivere
sentrum.

mailto:bonsak.hammeraas@gmail.com
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I 2013 ble det ikke gitt tilskudd til gjennomføringen av martensarrangementet.
Det er prøvd å få en oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på inntekter og
utgifter siste år, men en har i begrenset grad fått en slik oversikt. Det er derfor en viss
usikkerhet knyttet til gjennomføringen.

Ås kommune har fulgt opp punkt 3 i vedtaket fra 2013, og vært representert i
interessegruppa for arrangering av Ås Mart’n 2014

Videre ser det slik at scenen det er snakk om er en scene som eies av Fritidsklubber
i Follo (KIF).Denne ble i sin tid finansiert gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen.
Alle eiere (fritidsklubber) belastes med en vedlikeholdsavgift på kr. 3000.- pr gang.
Tilsvarende er kostanden for en helg, kr. 10 000.-
Redusert pris gis for Ås Mart’ns bruk da en definerer at dette er et ukommersielt
samarbeidsarrangement.

Ås Mart’n 2014 har undersøkt priser for leie av lyd og lys fra scene.
Ås kommune kan levere denne tjenesten om arrangørene ønsker dette.
I tilbudet fra Ås kommune ligger kr. 10 000.- i rabatter gjennom at Ås kommune utstyr
benyttes. Budsjettet reduseres med kr. 1 0 000.-.

Det ser ut til å være skapt et engasjement om videreføring og utvikling av Ås Mart’n.
Det ser ut til at organiseringen av dette vil komme inn i mere organiserte former.

På denne bakgrunn vil rådmannen innstille på at det gis et tilskudd på kr. 50 000.-
I tillegg kommer levering av lydtjenester, på kr. 10 000.-
Det stilles krav om at det leveres et enkelt regnskapssammendrag i etterkant av
gjennomføringen.

Det er ikke satt av midler i årets budsjett til støtte til Ås Mart’n i 2014.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Det gis rabatt/reduksjon av priser for levering av lyd- og lystjenester fra Ås kommune.
Det foreslås at det gis et tilskudd på kr. 50 000.-. Tilskuddsbeløpet finansieres
gjennom å bruke kr. 20 000.- av siste års overskudd.
Kr. 30 000,- belastes konto 1100.100.147090 Andre bidrag/overføringer. Per i dag er
det kr. 100 000 til disposisjon på denne kontoen.
Rådmannen anbefaler ikke at det i tillegg gis underskuddsgaranti.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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