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K-sak 33/11 
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD 
 

Saksbehandler:  Arkivnr:  Saksnr.:  10/3089 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 64/10 27.10.2010 
Formannskapet 72/10 24.11.2010 
Formannskapet 29/11 04.05.2011 
Kommunestyret 33/11 25.05.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 04.05.2011: 
Ås kommunes nåværende leieavtale med Den Kristelige Menighet (DKM) utløper 1. 
mai 2013 med opsjon på ytterligere 5 år. Avtalen forlenges deretter med 5 år av 
gangen inntil den sies opp av en av partene. Etter 1. mai 2018 kan hver av partene si 
opp avtalen med 1 års varsel. 
  
Et innbyggerinitiativ i regi av "Stiftelsen Breivoll gård" ved styreleder Rikke Soligard 
har bedt om at kommunen ikke skal inngå/signere ny avtale for noen deler av Breivoll 
gård før tidligst 31.12.2012. Dette forslaget imøtekommes. Stiftelsen kan imidlertid 
selv avklare saken på et tidligere tidspunkt. 
 
1. Innen 31.12.2012 skal "Stiftelsen Breivoll gård" avklare om det finnes andre 

alternativer enn DKM som kan drifte gården og opprettholde de verdier som 
gården representerer. 

2. Innen samme dato avklarer rådmannen med DKM hvilke lokaler ny "låve" vil 
kunne inneholde og hvordan lokalene eventuelt kan komme Ås kommune og 
allmennheten til nytte. 

3. Rådmannen tar initiativ til å avklare mulig sambruk av friarealene med DKM, Den 
norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner 
om melder sin interesse. 

_____ 
 
 



  K-sak 33/11 

3 

Formannskapets behandling 04.05.2011: 
Avgjørelsesmyndighet i saken er kommunestyret.  
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling og vedtak. 
 
Egil Ørbeck (H) foreslo at innledingen i pkt. 2 i Ap's forslag endres til:  
Rådmannen avklarer snarest… 
 
Votering:   (8 stemmer) 
Ingressen i Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag pkt. 1 enstemmig tiltrådt. 
H's endringsforslag til pkt. 2 i Ap' forslag ble nedstemt 5-3 (2H, FrP) 
Ap's forslag pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag pkt. 3 ble tiltrådt 5-3 (2H, Sp). 
Ap's forslag pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 04.05.2011:  
Se øverst i dokumentet. 
 
Formannskapets vedtak 04.05.2011: 
4. Rådmannen bes orientere om fremdriften med skilting på Breivoll (etter 

reguleringsplanens bestemmelser) til neste formannskapsmøte 25.05.2011 og det 
minnes i den forbindelse om formannskapets bestilling til rådmannen av 
16.02.2011, punkt 3: Reguleringsplanens bestemmelser om skjøtselsplan og 
skilting må omgående iverksettes".  

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 15.04.2011: 
 
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. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 24. november 2010, F-sak 72/10 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyre 
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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 følger saken trykt til formannskapet 25.05.2011: 
Notat til formannskapet datert 13.05.2011 med vedlagt kart: Skilting Breivoll,  
jf. lnr. 9582/11. Fotografier ligger i saksmappen. 
 
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. 
 
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 
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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 
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.  
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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. 
 
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. 
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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. 
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 
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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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K-sak 34/11 
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK 
 

Saksbehandler: Arne Hågensen Arkivnr: D12 Saksnr.:  10/1778 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 36/10 16.06.2010 
Formannskapet 56/10 22.09.2010 
Kommunestyret 47/10 13.10.2010 
Formannskapet 22/11 23.03.2011 
Formannskapet 26/11 06.04.2011 
Kommunestyret 34/11 25.05.2011 
 
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 
- 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.  

_____ 
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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.  
 

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.  
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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 innstilling 06.04.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
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. 

_____ 
 
 

TIDLIGERE BEHANDLINGER 
 
 
Formannskapets behandling 23.03.2011: 
Jorunn Nakken (V) fremmet fellesforslag undertegnet av Ivar Ekanger (A),  
Hilde Kristin Marås (H) og Jorunn Nakken (V), se vedlegg til protokoll. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet utsettelsesforslag for å gi anledning til gruppebehandling av 
forslaget og på grunnlag av drøftingen i formannskapet. Fellsforslaget følger saken. 
 
Votering: Ap's utsettelsesforslag ble vedtatt 8-1 (FrP). 
 
Formannskapets vedtak 23.03.2011: 
Saken utsettes til neste møte for å gi anledning til gruppebehandling av innlevert 
forslag og på grunnlag av drøftingen i formannskapet. Fellsforslaget følger saken. 

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 13.10.2010: 
Rådmannen sendte ut i forkant av møtet notat med endret prosjektplan datert 
06.10.2010, jf. l.nr. 16908/10. 
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Frode Gundersen (SV) fremmet forslag om følgende endringer i prosjektplanen, jf. 
innstillingens pkt. 1: 
a. Avsnittet  ”Interessegruppen Fire fra Ås ...” erstattes med:  

”Prosjektgruppen utdyper og avklarer de innspill som er kommet fra ulike parter 
om forslag til framtidige aktiviteter, organisering og drift av kulturhuset i Ås  
inklusive utspillet fra innspillet Fire fra Ås. Det skal  særlig vurderes hvordan ulike 
samarbeidsmodeller kan tenkes virke inn på  realisering av ulike målsetninger 
som settes opp for  driften av kulturhuset. Det lages på basis av denne drøftingen 
en anbefaling av  hvilken samarbeidsmodell som er å foretrekke.”   

b. Avsnittet ;”Avklarte betingelser...” endres til:  
”Avklarte betingelser, arbeidsdeling og rolleforståelse mellom Ås kommune, 
profesjonelle aktører slik som 4fra Ås, og frivillige aktører.” 

c. Avsnittet;   ”En anbefaling av en driftsform for kulturhuset som ...” endres til:  
”På basis av en vurdering av hvordan ulike samarbeidsmodeller kan tenkes virke 
inn på  realisering av ulike målsetninger som settes opp for  driften av kulturhuset 
gjøres  en anbefaling av  hvilken samarbeidsmodell som er å foretrekke.  Her 
legges det vekt på å drøfte og utarbeide  forslag til avtale mellom kommunen og 
de berørte parter som inkluder bl.a. de  økonomiske forutsetningene og  fordeling 
av bruken av kinosalen mellom forskjellige brukergrupper. 

d. Setningen; ”Prosjektet skal fokusere på …." utgår. 
 
Jorunn Nakken (V): fremmet forslag om følgende endring i prosjektplanen, jf. 
innstillingens pkt. 1: 
Prosjektplanen endres i 4. og 5. rad under Organisering til: 
- Hvem deltar fra 4iÅs? 

Magnus Ulvik (sekretær) 
- Hvem deltar fra Ås kommune? 

Alexander Krohg Plur 
Arne Hågensen 
Arnt Øybekk 
2 politikere fra kommunestyret 

 
Hilde Kristin Eide Marås (H) fremmet forslag om følgende endring i prosjektplanen, jf. 
innstillingens pkt. 1: 
Ås Kulturforum går ut av prosjektgruppen, og fungerer bare som referansegruppe. 
 
Anne Odenmarck (A) fremmet forslag til deltager fra kommunestyret som tillegg til V’s 
forslag: Ivar Ekanger (A). 
 
Gro Haug (H) fremmet forslag til deltager fra kommunestyret som tillegg til V’s 
forslag: Hilde Kristin Eide Marås (H). 
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet forslag til deltager fra kommunestyret som tillegg til V’s 
forslag: Jorunn Nakken (V). 
 
Votering: 
Formannskapets vedtak av 22.09.2010, med rådmannens notat av 06.10.2010, ble 
enstemmig lagt til grunn. 
SV’s forslag til endringer i prosjektplanen ble nedstemt 29-4 (4SV). 



  K-sak 34/11 

19 

V’s forslag ble vedtatt 19-14 (5H, 4FrP, 4SV, 1uavh.).  
H’s tilleggsforslag ble trukket. 
Ap’s, H’s og KrF’s forslag til deltagere fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 13.10.2010: 
1. I tråd med vedlagte prosjektplan utarbeides en rapport som avklarer og 

konkretiserer betingelser og muligheter for et samarbeid med interessegruppen 
”Fire fra Ås”.  

2. Kulturhusrapporten og dette saksfremlegget med rådmannens notat av 
06.10.2010 legges til grunn for utarbeidelse av en drifts- og aktivitetsplan for 
bygningen fra og med 01.02.2011  
Planen legges fram for formannskapet så snart det er praktisk mulig. 

3. Rådmannen søker å innarbeide følgende ressurser til kulturhuset i forslag til 
økonomiplan 2011-2014:  
1. 0,5 ny stilling til 31.07.2011 
2. 1,7 nye stillinger fra 01.08.2011 
3. Driftsbudsjett for 2011 på kr 1.000.000 
4. Driftsbudsjett fra 2012 på kr 1.400.000,- 
5. Investeringsbudsjett på kr 610.000,- 

 
Vedtatte endringer i prosjektplanen: 
 
4. og 5. rad under Organisering til: 
- Hvem deltar fra 4iÅs? 

Magnus Ulvik (sekretær) 
- Hvem deltar fra Ås kommune? 

Alexander Krohg Plur 
Arne Hågensen 
Arnt Øybekk 
Ivar Ekanger (A) 
Hilde Kristin Eide Marås (H) 
Jorunn Nakken (V) 

 
(Kulturforum går ut av prosjektgruppen, og fungerer bare som referansegruppe). 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Saken var trykt separat, men sendt samtidig med innkallingen. 
Rådmannen korrigerte budsjettallet i prosjektplanen til kr 50.000. 
 

Hanne Marit Gran (SV) fremmet forslag om følgende endringer i prosjektplanen, jf. 
rådmannens innstilling pkt. 1: 
 

a)Avsnittet  ”Interessegruppen Fire fra Ås ...” erstattes med:  
”Prosjektgruppen utdyper og avklarer de innspill som er kommet fra ulike parter om 
forslag til framtidige aktiviteter, organisering og drift av kulturhuset i Ås  inklusive 
utspillet fra innspillet Fire fra Ås. Det skal  særlig vurderes hvordan ulike samarbeids-
modeller kan tenkes virke inn på  realisering av ulike målsetninger som settes opp for  
driften av kulturhuset. Det lages på basis av denne drøftingen en anbefaling av  
hvilken samarbeidsmodell som er å foretrekke.”   
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b) Avsnittet ;”Avklarte betingelser...” endres til:  
”Avklarte betingelser, arbeidsdeling og rolleforståelse mellom Ås kommune, 
profesjonelle aktører slik som 4fra Ås, og frivillige aktører.” 
 

c) Avsnittet;   ”En anbefaling av en driftsform for kulturhuset som ...” endres til:  
”På basis av en vurdering av hvordan ulike samarbeidsmodeller kan tenkes virke inn 
på  realisering av ulike målsetninger som settes opp for  driften av kulturhuset gjøres  
en anbefaling av  hvilken samarbeidsmodell som er å foretrekke.  Her legges det vekt 
på å drøfte og utarbeide  forslag til avtale mellom kommunen og de berørte parter 
som inkluder bl.a. de  økonomiske forutsetningene og  fordeling av bruken av 
kinosalen mellom forskjellige brukergrupper. 
 

d) Setningen ; ”Prosjektet skal fokusere på …." utgår. 
 

e) Setningen "4fra Ås v/ Magnus Ulvik”  om hvem som er prosjektleder erstattes med: 
”Kommunen setter av ressurser til en prosjektleder for utredningen. Prosjektlederen 
skal ikke komme fra gruppen 4fra Ås.” 
 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 4-4(3H og SV) med ordførers dobbeltstemme ved 
alternativ votering mot SV's forslag. 
 
Gro Haug (H), Hilde Kristin Marås (H), Ole Fredrik Nordby (H) og Hanne Marit Gran 
(SV) anket saken til kommunestyret i hht. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3. 
 
Formannskapets vedtak 22.09.2010 – mindretallsanket til kommunestyret: 
1. I tråd med vedlagte prosjektplan utarbeides en rapport som avklarer og 

konkretiserer betingelser og muligheter for et samarbeid med interessegruppen 
”Fire fra Ås”.  

 
2. Kulturhusrapporten og dette saksfremlegget legges til grunn for utarbeidelse av 

en drifts- og aktivitetsplan for bygningen fra og med 01.02.2011  
Planen legges fram for formannskapet så snart det er praktisk mulig. 
 

3. Rådmannen søker å innarbeide følgende ressurser til kulturhuset i forslag til 
økonomiplan 2011-2014:  
1. 0,5 ny stilling til 31.07.2011 
2. 1,7 nye stillinger fra 01.08.2011 
3. Driftsbudsjett for 2011 på kr 1.000.000 
4. Driftsbudsjett fra 2012 på kr 1.400.000,- 
5. Investeringsbudsjett på kr 610.000,- 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 15.09.2010: Tilsvarer formannskapets vedtak. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 16.06.2010: 
Saken ble sendt på e-post fredag 11.06.2010. 
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Rådmannen endret sin innstilling ved å tilføye pkt. 4, jf. notat av 16.06.2010 om valg 
av kjøkken, lnr. 10727/10. 
 
Innspill av 13.06.2010 og uttalelse av 16.06.2010 fra Ås kulturforum var sendt 
formannskapet.  
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, H og FrP: 
• Rådmannen går i dialog med interessegrupper med sikte på å avklare og 

konkretisere betingelser og muligheter for et samarbeid. På bakgrunn av dette 
legges ny sak frem i september. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble vedtatt 5-4 (Sp, SV, V, KrF) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling pkt. 1-3. 
Rådmannens innstilling pkt. 4 ble vedtatt 6-3 (3H). 
 
Formannskapets vedtak 16.06.2010: 
1. Rådmannen går i dialog med interessegrupper med sikte på å avklare og 

konkretisere betingelser og muligheter for et samarbeid. På bakgrunn av dette 
legges ny sak frem i september. 

2. Kjøkkenet i 2. etasje bygges og innredes som produksjonskjøkken. 
_____ 

 
 
Rådmannens endrede innstilling 16.06.2010: 
1. Kulturhusrapporten og dette saksfremlegget legges til grunn for utarbeidelse av 

en drifts- og aktivitetsplan for bygningen fra og med 01.01.2011.  
Planen legges fram for formannskapet så snart det er praktisk mulig. 
 

2. Rådmannen søker å innarbeide følgende ressurser til kulturhuset i forslag til 
økonomiplan 2011-2014: 
6. 1,7 nye stillinger 
7. Det som må tilføres driftsbudsjettet (stipulert inntekt kr 1.000.000): kr 400.000,- 
8. Investeringsbudsjett på kr 610.000,- 

 
3. Rådmannen går i dialog med interessegruppen ”Fire fra Ås” med sikte på å 

avklare og konkretisere betingelser og muligheter for et samarbeid i lys av de 
behov som beskrives i rapporten. På bakgrunn av dette legges ny sak fram i 
september.  
I forbindelse med dette arbeidet etableres også en dialog med Ås kulturforum for 
å sikre at kulturlivets synspunkter på utviklingen av kulturhuset blir hørt. 
 

4. Kjøkkenet i 2. etasje bygges og innredes som produksjonskjøkken. 
_____ 

 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyre, sak 47/10, av 13.10.10 Ås kulturhus – framtidig bruk 
 



  K-sak 34/11 

22 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Årshjul, som viser en tenkt aktivitet i vestibyle og kinolokale. 
2. Prosjektrapport fra desember 2010. (Betingelser og muligheter for avtale om 

samarbeid mellom”4 fra Ås” og Ås kommune om et mulig samarbeid vedrørende 
drift av Ås kulturhus )  

3. 4FÅ – Innspill driftsmodell Kulturhus i Ås (datert 27.01.11)  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
1. Rapporten: ”Hjerte for et levende Ås” av 19.05.10. 
2. Prosjektplan. ”Betingelse og muligheter for samarbeide om drift av Ås kulturhus.” 

(Revidert etter behandlingen i formannskapet 22.09.10) 
 
 
SAKSFREMSTILLING: 
 
Fakta i saken: 
SAKENS HISTORIKK 2010 - 2011. 
Prosjektet ”Bruk og drift av kulturhuset – en anbefaling” ble etablert 12. januar 2010 
på bakgrunn i kommunestyrets vedtatte HP 2010-2013 s.22, 32, 42, 43 og 44, vedtak 
knyttet til bruk av regjeringens tiltakspakke våren 2009, vedtak knyttet til 
kjøkkenløsning høsten 2009 og vedtak om digitalisering av kino. Prosjektet fikk 
sluttdato 1. mai 2010. 
 
De viktigste grunnene for gjennomføring av prosjektet var: 
• Det er ikke vedtatt hvilken funksjon kinosalen skal ha etter at kinodriften ble 

nedlagt. 
• Det er ikke avklart hvordan huset skal driftes etter at restauratøren sa opp og 

virksomheten opphørte. 
• Det er ikke avklart driftsopplegg for kjøkkenet. 
• Det er ikke avklart om/evnt. hvilke funksjoner som skal inn i kulturhuset 
 
Forutsetninger for prosjektet var at både eiendomsavdelingen og kultur må ha 
eierskap til rapporten, og at man forholder seg til bygningen slik den står, og ikke 
legger opp til omfattende ombygginger. 
Det ble etablert en prosjektgruppe, for å gjennomgå driften og komme med forslag. 
med arbeidet Prosjektgruppas rapport forelå i mai, - og ble politisk behandlet i 
formannskapet i juni. 
 
Formannskapets vedtak 16.06.2010: 
1. Rådmannen går i dialog med interessegrupper med sikte på å avklare og 

konkretisere betingelser og muligheter for et samarbeid. På bakgrunn av dette 
legges ny sak frem i september. 

2. Kjøkkenet i 2. etasje bygges og innredes som produksjonskjøkken. 
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På bakgrunn av vedtakets pkt. 1, ble det den 7. september holdt et åpent møte. 
Referatet fra møtet ligger i saksmappa. 
 
Saken kom på nytt opp igjen i formannskapet i møtet 22.09.10. 
Formannskapets vedtak, ble mindretallsanket til kommunestyret. 
 
Kommunestyrets vedtak 13.10.2010: 
I tråd med vedlagte prosjektplan utarbeides en rapport som avklarer og konkretiserer 
betingelser og muligheter for et samarbeid med interessegruppen ”Fire fra Ås”.  
1. Kulturhusrapporten og dette saksfremlegget med rådmannens notat av 

06.10.2010 legges til grunn for utarbeidelse av en drifts- og aktivitetsplan for 
bygningen fra og med 01.02.2011  
Planen legges fram for formannskapet så snart det er praktisk mulig. 

2. Rådmannen søker å innarbeide følgende ressurser til kulturhuset i forslag til 
økonomiplan 2011-2014:  
6. 0,5 ny stilling til 31.07.2011 
7. 1,7 nye stillinger fra 01.08.2011 
8. Driftsbudsjett for 2011 på kr 1.000.000 
9. Driftsbudsjett fra 2012 på kr 1.400.000,- 
10. Investeringsbudsjett på kr 610.000,- 

 
Vedtatte endringer i prosjektplanen: 
 
4. og 5. rad under Organisering til: 
- Hvem deltar fra 4iÅs? 

Magnus Ulvik (sekretær) 
- Hvem deltar fra Ås kommune? 

Alexander Krohg Plur 
Arne Hågensen 
Arnt Øybekk 
Ivar Ekanger (A) 
Hilde Kristin Eide Marås (H) 
Jorunn Nakken (V) 

 
(Kulturforum går ut av prosjektgruppen, og fungerer bare som referansegruppe). 
 
PROSJEKTET HØST 2010 
Som et resultat av den prosessen som ble gjennomført høsten 2010 forelå det en 
rapport som ble overlevert rådmannen 2.12.10: 
 

• Prosjektrapport fra desember 2010. (Betingelser og muligheter for avtale om 
samarbeid mellom”4 fra Ås” og Ås kommune om et mulig samarbeid 
vedrørende drift av Ås kulturhus ) 

 
Prosjektrapporten er et resultat av arbeidet fra gruppa som ble nedsatt 06.10.10 jfr.  
F-sak 56/10, med revidert prosjektplan etter formannskapets behandling 22.09.10. 
Rapporten som ble overlevert rådmannen 02.12.10 var på ingen måte et ferdig 
produkt, da den manglet utkast til drifts- og investeringsbudsjett, samt en 
gjennomgang av de enkelte elementer samt konklusjon og anbefaling. 
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De funn som kom fram i denne prosessen er nærmere beskrevet under vurderings-
punktet. 
 
I januar 2011 leverte ”4 fra Ås” et brev/innspill på bakgrunn av og i forlengelsen av 
det arbeidet som hadde skjedd i prosjektgruppa. 

 
•  4FÅ – Innspill driftsmodell Kulturhus i Ås (datert 27.01.11)  

 
Hovedkonklusjonene i innspillet fra de 4 fra Ås: 
 
o Det bør etableres en samarbeidsmodell for flerbruk av kjøkkenfasilitetene i 2. 

etasje, mellom 2. etasje og kinovestibyle. 
o Basert på erfaringer med tilsvarende kulturhus (*) anbefales at det legges inn kr. 

2.5 -3 mill. kroner i netto driftstilskudd til drift av den delen som er definert som 
kulturhuset. 

o Det foreslås at det investeres 1.5 -2 mill kroner i lys- og sceneutstyr i vestibyle, 
møblering, adkomst/rampe i forbindelse med kinoscene. 

o Det forelås at det etableres en avtale med et selvstendig driftsselskap med en 
langsiktig avtale (5 + 5 år). 

o Driften av kulturhusdelen legges ut på anbud, - hvor Ås kommune beskriver 
bredde og omfang av arrangementer. Gjennom anbudet må det gå klart fram i 
hvilket omfang det frivillige kulturlivet og kommunen sjøl skal ha tilgang til 
lokalene. 

o 4 fra Ås vil først være interessert i å inngå en avtale, etter en åpen 
anbudskonkurranse. 

 
(*) Kulturhus er av de 4 fra Ås definert som kinolokalet, vestibyleområdet, samt 
uteområdet (Muligheter for uteservering). Resten av bygget er definert som 
samfunnshuset. 
Ås kommunes definisjon er at hele huset inngår i kulturhusbegrepet. 
 
Vurdering av saken: 
GENERELT OM BYGGET 
Arbeidet med brannsikringsprosjektet nærmer seg sin avslutning. 
Vestfløya (Bibliotekets lokaler, møteromme i 2. etasje, samt Ås seniorsenters lokaler) 
vil være klar for innflytting i første halvdel av mars. 
Arbeidet i kinofløya er ikke sluttført, da det siste år ble gjort vedtak om å utføre 
arbeide med fornying av varme- og ventilasjon også i denne delen av bygget. Endelig 
dato for ferdigstillelse er pr. dato ikke avklart. 
Parallelt med brannsikringsprosjektet har det vært flere prosesser knyttet til på 
hvilken måte og innen hvilke rammer bygget skal brukes når disse byggtekniske 
forhold var løst. 
Disse prosessene har vært gjennomført fordi brannsikringen gir rammer og 
muligheter til bruke hele bygget på en annen måte enn tidligere.  
 
Det som er klart er at biblioteket vil flytte inn i nyrenoverte lokaler,  
barne- og ungdomsavdelingen vil få utvidet sitt formidlingsområde. 
Lokalhistorisk arkiv vil samlokalisere sin virksomhet med biblioteket. 
Dette vil skje når arkivets arkivdel vil være klar. Arkivet befinner seg i kjeller i 
kinodelen av bygget, - og ferdigstilling følger derfor kinodelen. 
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Eldresentret vil være klart for bruk samtidig som biblioteket. Eldresentret har skiftet 
navn til Ås seniorsenter. Bruken av selve lokalet i underetasjen vil ikke bli endret. 
Dette er fortsatt Ås kommunes lokale, som er stilt til disposisjon for Ås seniorsenters 
brukere. Dette forholdet er regulert gjennom en egen avtale. 
Utover seniorsentrets bruk, vil dette lokalet fortsatt benyttes til utleieformål og Ås 
kommunes egen bruk. 
2. etasje har fortsatt sine saler og møterom - som tidligere 4 rom/saler av forskjellig 
størrelse og dermed bruksmulighet. 
Bruken av lokalene er forutsatt å være en forlengelse av tidligere bruk, en 
kombinasjon av kommunens egen bruk og utleie. 
Kjøkkenet i 2. etasje er bygd som produksjonskjøkken, men det er ikke tatt stilling til 
hvilken kjøkkenløsning en skal velge. 
 
Det er gjort vedtak om at Ås kommune skal delta i digitaliseringen av kinoer gjennom 
bransjeorganet Film og kino. Videre har Ås kommune tegnet avtale med dette 
organet. Arbeidet med å installere det tekniske utstyret er stilt i bero på grunn av 
byggearbeidene i lokalet. 
Før dette arbeidet utføres må det tas stilling til valg av løsninger på det tekniske 
utstyret. Valg av løsninger er avhengig av hvilket omfang og plass filmframvisning 
skal ha i framtidig driftsopplegg. 
 
Oktober 2010 – mars 2011 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 13.10.10., har en gått videre med å vurdere 
forhold som berører deler av driften i kulturhuset (kinoteater og vestibyle), og i hvilken 
grad dette kan løses gjennom initiativet fra ”Fire fra Ås”. 
Gjennom prosjektet høsten 2010 er ”Fire fra Ås” blitt forespurt om drift av hele/større 
deler av huset kunne være interessant for dem. Dette er ikke tilfelle. 
Forslaget fra de 4 fra Ås omhandler kun driftsopplegg i den delen av Kulturhuset som 
har vært interessant for dem, - kinolokalet og vestibyleområdet. 
Denne avgrensningen har vært klar gjennom hele prosessen. 
Rådmannens forslag til driftsopplegg i saken i kommunestyret i oktober skisserer en 
drift i hele huset. 
 

Det foreligger to nye dokumenter som innholdsmessig er beskrevet tidligere i dette 
saksframlegget. 
Slik rådmannen oppsummerer arbeidet for siste prosjektperiode, sitter en igjen med 
to alternativer til drift av kulturhuset: 

• Rådmannens driftsopplegg som ble skissert i saken til formannskapet i møtet 
16.06., og senere fulgt opp gjennom budsjettbehandlingen 

• Forslaget fra ”De 4 fra Ås” 
 
Disse to alternativene skiller seg tydelig fra hverandre, og kan sees som et veivalg for 
bruken av kulturhuset framover, - samt hvilket ambisjonsnivå en har. 
En vil derfor skissere innhold og rammer for disse to alternativene, - kalt Alt. ”4 fra 
Ås” og Alt. ”Minimumsløsning” 
 
Alt.”4 fra Ås” 
Gjennom prosjektet har en prøvd å finne fram til hvordan potensialet for bruk av 
kinosal og vestibyle er fra lokalmiljøet. En har ikke lykkes i dette. 
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For kunne si noe om kostnader på drift av kulturhuset, - har en derfor anslått ett 
beløp, utifra hvilke beløp som tilsvarende kulturhus koster.  
Det kommunale driftstilskuddet foreslås å ligge på kr. 2.5 -3 mill. kroner årlig. 
En forutsetter at Ås kommune gjennom en evt. avtale ikke belaster leietager for 
husleie. Avtalen vil gjelde vestibyle og kinosal. 
Innen denne rammen (omfang) forutsettes det at Ås kommune og frivillige 
organisasjoner (brukere) gis tilgang til lokalene til en rimeligere leie. Til gjengjeld gis 
det tekniske tjenester gjennom avtalen. Driftsselskapet skal levere profesjonell 
bistand til brukere /arrangører av kinolokale / vestibyle. 
For at ”4 fra Ås” fortsatt skal være interessert i å inngå en avtale med kommunen 
forutsettes det at driften legges ut på åpent anbud. For at det skal være interessant 
må ressurser som beskrevet, når det gjelder investeringer og drift, ligge til grunn i 
anbudet. Det er også et krav om en langsiktig avtale, - en ser for seg 5+5 års 
avtaletid. 
I prosjektet kom en ikke fram til en plan for drift – og aktivitet i huset. 
Imidlertid har en i forbindelse med utarbeidelse av prosjektrapporten kunnet skissere 
et årshjul, som viser en tenkt aktivitet i vestibyle og kinolokale. Dette følger som 
vedlegg. (Vedlegg1) 
 
Det vil være rimelig å forvente at aktiviteten vil ligge på dette nivå og omfang, 
forutsatt at rammebetingelsene er som beskrevet for investeringer og drift. 
Årshjulet gir oss et bilde av forventet aktivitet. 
 
Alt. ”Minimumsløsning” 
Minimumsløsningen bygger på kulturhusrapporten (”Hjerte for et levende Ås”), av juni 
2010. Det vises til saksframlegg for formannskapet 16. juni 2010, hvor 
kulturhusrapporten ble behandlet, og det konkret ble foreslått ressursrammer for 
driften. Dette er senere blitt fulgt opp gjennom at det ble det utarbeidet et drifts– og 
investeringsbudsjett for 2011 -2014, som senere er vedtatt. Forslaget går ut på at Ås 
kommune selv drifter kulturhuset, - med egne ansatte.  
 
For å lykkes med ambisjonene om å få en helhetlig drift og en mangfoldig virksomhet 
i huset er det avgjørende at det settes av stillingsressurser til å dekke tre 
hovedområder av driften:  

1. En kulturhusleder med helhetlig driftsansvar inkludert kinodrift, annen 
kulturvirksomhet og et koordinerende ansvar i huset 

2. En ansvarlig for de praktiske sidene av utleie: Tilrettelegging, oppfølging, 
servering med mer. Bør kombineres med kjøkkendrift hvis mulig. 

3. Kompetent teknisk personale i sal og vestibyle. 
 

Renhold og vedlikehold ligger under eiendomsavdelingens ansvarsområde og 
budsjett som for øvrige virksomheter. 
 

Hvis kommunen inngår avtale med andre aktører om driftsansvar for deler av 
virksomheten i kulturhuset må fortsatt den helhetlige koordineringen gjøres av 
kulturhuslederen. Rolleavklaring og avgrensning må tydeliggjøres som en del av 
denne prosessen. 
I minimumsløsningen er det 1,7 årsverk i stillingsressurser. Driftsbudsjettet inkludert 
lønnsmidler utgjør 1,4 mill. kroner på årsbasis. 
Det er satt av kr. 610 000.- i investeringer i 2011. 
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I denne summen er dekning av utgifter til møbler og dekketøy i vestibyle, samt 
utgifter til digitalisering. 
Fordi ressursene er på et minimumsnivå, forutsettes det at frivillige må kurses til å 
kunne ivareta de tekniske installasjonene i huset, og til å kunne tilrettelegge lyd og lys 
for leietakere på et helt grunnleggende nivå. All annen kompetanse må kjøpes inn 
ved behov. 
Billettsalg må organiseres via internett og ved hjelp av frivillige og for eksempel 
biblioteket. 
 
Konklusjon med begrunnelse. 
Innholdsmessig og kostnadsmessig ligger de to alternativene langt fra hverandre. 
”Fire fra Ås” ønsker kun å drifte vestibyle og kinosal. 
Ås kommune har behov for å ha et driftsopplegg for hele huset. 
Om en ønsker å gå videre med forslaget fra ”Fire fra Ås”, - må dette suppleres med 
driftsopplegg for øvrige deler av huset. Dette vil komme som en tilleggskostnad / 
tilleggstjeneste. Anslagsvis utgjør dette kr. 700 000.- på årsbasis, - dvs. halvparten av 
de ressurser som er satt av i det vedtatte budsjettet for drift av hele huset. 
Størrelsen og omfanget av kostnaden er avhengig av valg av kjøkkenløsning for  
2.etasje. 
Om en ønsker å videreføre initiativet fra ”Fire fra Ås ”, krever dette en anbudsrunde. 
Det innebærer også et krav om at det legges ressurser i form av årlige driftstilskudd. 
Størrelsen på dette tilskuddet er tilsvarende sammenlignbare kulturhus. 
Driften av kinosal og vestibyle vil koste kr. 2.5 – 3 mill kroner på årsbasis. 
Om en legger til kostnadene med drift av 2. etasje på kr. 0,7 mill, - vil de årlige 
kostnadene ved valg av denne løsningen utgjøre kr. 3.2 til 3.7 mill. kroner for hele 
huset. 
Ved valg av foreslått ”Alt. Minimumsløsning” vil de årlige kostnadene være kr. 1.4 
mill. pr. år. 
Videre foreslås det å investere kr. 1.5 -2 mill kroner. Formålene det er foreslått å 
investere i vil komme alle brukerne til gode. Imidlertid kommer disse investeringene i, 
all hovedsak, i tillegg til det som er foreslått investert i 2011.  
 
Det er ingen tvil om at ”Fire fra Ås ” tilbyr interessante perspektiver på hva kulturhuset 
kan gi av mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud. 
Kostnadsmessig er det imidlertid store forskjeller på disse driftsoppleggene. 
Differansen ligger i at en både i kvalitet og omfang får to helt forskjellige produkter. 
 
Uavhengig av hvilken driftsmodell som velges er det viktig at det legges til rette for at 
kulturhuset skal kunne være en mangfoldig kulturarena både med hensyn til ulike 
kulturuttrykk, og en balanse mellom profesjonelle kulturtilbud og lokal fritidskultur. Det 
er også viktig at huset fungerer godt som arena for møter, seminarer, konferanser og 
sosiale arrangementer. Dette innebærer at bygget har både samfunnshus- og 
kulturhusfunksjoner, - i dagligtale kalles dette for kulturhusfunksjoner.  
 
Kulturhuset har gjennom flere år stått delvis ubrukt, på grunn av at en ikke har hatt 
godkjenning fra brannvesen, samt at bygget ikke har hatt noen driftsledelse eller 
driftsorganisasjon. Rehabiliteringen som nå pågår er et viktig og nødvendig løft. 
Samtidig er det viktig å se at oppgraderingene ikke gir de tilrettelegginger som er 
nødvendig for å gi en optimal bruk, for eksempel i kultursammenheng. Spesielt gjøres 
dette seg gjeldende i kinolokalet. Gjennom de prosjektene en har hatt i forhold til drift 
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av huset, har en forsøkt å få et overblikk over framtidig bruk av bygget. Det har vist 
seg å være vanskelig å få utarbeidet en slik oversikt gjennom dialog med potensielle 
brukere. Dette fordi man vanskelig kan se for seg slik bruk i detalj, da muligheter og 
betingelser for slik framtidig bruk ikke er kjent. 
Det beste og mest forutsigbare ser ut til å være å skjele til drift av kulturhus av 
tilsvarende størrelse og forutsetninger i andre kommuner. 
Samtidig vil det gi oss en utfordring å beskrive hva vi ønsker å bruke huset til, om vi 
ønsker å gå videre med en anbudsrunde. 
 
Det er ingen tvil om at ”Fire fra Ås ” tilbyr interessante perspektiver på hva kulturhuset 
kan gi av mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud. 
Imidlertid har deres tilbud også en kostnadsramme som rådmannen finner vanskelig 
å prioritere og finne plass til. 
 
I saksframstillingen til Formannskapet i møte 16.06.10, foreslo rådmannen å: 
”legge opp til en ”vekstmodell” der det bevilges nok driftsmidler og investeringsmidler 
for 2011 til å komme i gang med virksomheten i en innledende fase der man ikke kan 
nå alle målene, men hvor nivået er tilstrekkelig til å bygge virksomheten videre.  
Slik kan man få en positiv start, innfri forventninger og ha et reelt grunnlag for 
opptrapping mot større ambisjoner.” 
 
Det ligger forventninger fra potensielle brukere i Ås at en kan ta i bruk huset, når 
dette er klart etter gjennomført brannsikring. Dette gjelder kinolokale, så vel som 
møtelokaler i 2. etasje. Det er derfor viktig å få driften av bygget på plass. 
 
I formannskapets møte 14.10.2009, ble følgende vedtatt: 
Det legges bygningsmessig til rette for produksjonskjøkken. 
Det fremmes ny sak som beskriver driftsform og økonomiske konsekvenser. 
 
Saksframlegget fra 2009, beskrev de forskjellige driftsformene. 
Kjøkkenet i 2. etasje er nå bygget som produksjonskjøkken. 
Både kulturhusrapporten fra mai 2010, samt de siste gjennomganger gjør at 
restauratørvirksomheten foreslås satt ut på anbud. I dette ligger den forutsetning at 
en ikke ønsker å legge driften av kino og vestibyle ut på anbud. 
Utifra kapasitet og fysiske forhold i huset, kan det synes fornuftig å se kjøkkendriften i 
2. etasje sammen med kjøkkendriften i kinovestibylen. 
Servering i vestibyle (inkl. kantinedrift) forelås å inngå som en del av anbudet, - 
likeledes muligheter for å benytte kjøkken til egen virksomhet (catering). 
 
Dette vil gjøre lokalene i 2. etasje attraktive for utleie, gi et godt servicenivå og løse 
arbeidsoppgaver knyttet til tilsyn og behov for rigging, samt renholdstjenester. 
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K-sak 35/11 
ANSKAFFELSE AV BOLIGER TIL MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 
 

Saksbehandler: Anne Undahl Arkivnr: 613 &73 Saksnr.:  11/858 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet / 25.05.2011 
Kommunestyret 35/11 25.05.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 25.05.2011: 
Legges frem i møtet. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune kjøper eiendommen gnr. 74 bnr. 152, med adresse Kroerveien 51, 

53 og 55 i Ås kommune, med en total kostnadsramme på inntil kr. 12 millioner. 
Dette inkluderer nødvendig oppussing. 

 
2. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på inntil 10 millioner kroner. Resterede 

finansieres av tilskudd fra Husbanken. 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet, herunder godkjenne 

kjøpekontrakten. 
 
4. Budsjettreguleringen innarbeides i 1. tertialrapport 2011.  
 
5. Eiendommen skal brukes til bosetting av enslige mindreårige.  

_____ 
 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 25.11.2009, F-sak 100/09 Bosetting av flyktninger – anmodning 
2010. (http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2009.4620219-99329.html#p39) 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt til formannskapets medlemmer:  
Verditakst av 29.03.2011 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Tegninger 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmann 
Rektor Anne Undahl, Voksenopplæring og flyktningtjeneste  
Teknisk sjef 
Økonomisjef 
Revisjonen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune skal etter anmodning fra IMDI og formannskapets vedtak 25.11.2009, 
bosette 20 flyktninger i 2010. I tillegg er det besluttet at kommunen skal bosette 10 
enslige mindreårige. Familiegjenforening og tilflytting fra andre kommuner kommer i 
tillegg til dette. 
 
Bosettingssituasjon for ordinær bosetting 
Kommunen har i 2010 bosatte 11 flyktninger av kvoten på 20 i ordinær bosetting.  
Boligmarkedet i Ås er svært stramt. Dette forsinker bosettingen. Antall boliger 
flyktningetjenesten disponerer er også noe redusert i løpet av 2010. 
Flyktningtjenesten har nå totalt 24 boenheter til disposisjon.  
 
Bosettingssituasjon for enslige mindreårige 
Arbeidet med bosetting av enslige mindreårige (EM) av kvoten på 10 ble satt gang i 
mai 2010. Da skulle både prosjektleder og miljøarbeidere ansettes før de enslige 
mindreårige kunne bosettes. Det var da besluttet at to av kommunens leiligheter i A/L 
Sollia borettslag skulle benyttes til dette formålet. To små leiligheter med noe avstand 
mellom dem, er ikke den optimale organiseringen. 1.november 2010 flyttet de første 
ungdommene inn i boligene.  Disse boligene i Sollihagen 26 og 38 vil med dette kjøp 
frigjøres for bosetting av ordinære flyktninger. 
 
Utvikling i antall flyktningboliger 2008-2010 
09.04.2008 besluttet formannskapet å bruke inntil kr. 900 000 av kommunens 
startlånekvote til kjøp av boenheter i A/L Brekkeveien 23 borettslag. Som en del av 
finansieringen, ble kommunen innvilget i alt kr. 649 300 i boligtilskudd fra Husbanken. 
Samlet ble det for disse midlene kjøpt i alt 9 leiligheter i dette borettslaget. Styret i 
borettslaget har forøvrig åpnet for at kommunen kan eie totalt 10 leiligheter. 
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Av disse startlånemidlene, er fortsatt disponibelt kr. 123 000. 
 
Vurdering av saken: 
For å sikre god og rask bosetting og integrering av flyktninger er det behov for flere 
kommunale boliger. I årene 2008 og 2009 klarte kommunen, i rimelig god tid før 
utgangen av året, å oppfylle den vedtatte bosettingskvoten. Nå er situasjon at de 
vedtatte bosettinger stadig må utsettes, siden tilgangen på boliger er for liten. Stort 
press på boligmarkedet gjør at flyktningtjenesten taper i det private utleiemarkedet. I 
konkurranse med studenter fra UMB velger utleiere ofte bort våre brukere. 
 
Bosetting av enslige mindreårige 
De enslige mindreårige som får opphold i Norge, har behov for et variert botilbud, der 
trygghet, stabilitet, tilgjengelighet på voksne omsorgspersoner og muligheter til å 
bygge et sosialt nettverk er felles for dem alle. Mulighet til å komme seg til skole, 
fritidstilbud og til andre sosiale fellesarenaer for aldersgruppen uten å stadig måtte bli 
kjørt, gjør at avstand til sentrum og tilgjengeligheten til offentlig transport, er viktige 
hensyn ved valg av bolig.  
 
En vanlig løsning er at det bor flere ungdommer sammen i et bofellesskap med 
døgnbemanning. IMDI ønsker ikke at ungdommene deler soverom.   
 
Kjøp av eiendommen i Kroerveien 51, 53 og 55, (tidligere Åsenheten), gjør det mulig 
for kommunen å bosette inntil 12 ungdommer. I den tilliggende boligen kan enten 
enslige mindreårige bosettes for å trene på å bo uten tilsyn på døgnbasis, eller man 
kan bosette ordinære flyktninger.  Teknisk sjef, leder for eiendomsavdelingen, 
oppvekst- og kultursjef samt rektor for voksenopplæringen har besiktiget boligen og 
mener den vil egne seg godt til målgruppen mindreårige flyktninger. IMDI har også 
vurdert boligen som egnet. Det formelle rundt boligkjøpet vil håndteres fra 
eiendomsavdelingen. 
 
Husbanken har gode tilskudds- og låneordninger til kommunene for denne 
målgruppen, det finnes blant annet mulighet til tilskudd på inntil 40 % ved kjøp av 
bolig som skal brukes til boende med oppfølging, samt mulighet til å søke grunnlån 
med nedbetalingstid på inntil femti år til kjøp av brukt byggingsmasse. I tillegg kan 
refusjonsordningene forvaltet av Bufetat for denne gruppen, betjene kostnader 
knyttet til husleie eller lånerenter. Vi vet at det er mange enslige mindreårige som har 
fått opphold og venter på ny hjemkommune. En vesentlig hindring for å gjennomføre 
bosettingen som forventet i Ås kommune er dermed mangelen på disponible boliger 
som passer til dette foremål.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ved anskaffelse av boliger som skal leies ut til vanskeligstilte, innvilger Husbanken, 
som toppfinansiering, boligtilskudd med 20 %. Som nevnt ovenfor, kan tilskuddet på 
visse vilkår økes til 40 %.  
Bufetat dekker ikke avdrag, slik det er skissert mulighet for i sak 100/09. Bufetat 
dekker ikke investeringer kommunen gjør, kun løpende utgifter til bolig, slik som 
husleie/renter og driftsutgifter.  
 
Det økonomiske grunnlaget: 
Inntekter pr bosatt mindreårig: 
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 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Integrerings-
tilskudd 

150 000 150 000 131 500 80 000 70 000 

Særskilt 
tilskudd  

123 144  123 144 123 144 123 144 123 144 

Til sammen 273 144 273 144 254 644 203 144 193 144 
 
Kostnader pr bosatt mindreårig ved bosetting av ti mindreårige flyktninger: 
Anbefalingen er basert på vedtaket i sak 100/09, om bosetting av ti enslige 
mindreårige. Gjennomføringen av vedtaket vil utløse kostnader for kommunen. I 
tillegg til bosettingskostnadene, som det er forutsatt blir kompensert, kommer 
kostnader til opplæring. 
 
Erfaringsmessig har de fleste et stort opplæringsbehov. Ut fra den erfaringen 
kommunen har høstet til nå, vil ikke det samlede, særskilte tilskuddet på kr. 123 144,- 
pr år i fem år ikke dekke kostnadene til undervisning fullt ut når de bosatte har mindre 
enn sju års skolegang i hjemlandet.  Organiseringen som er valgt i Ås kommune, hvor 
flyktningetjenesten er organisert som en felles enhet med voksenopplæringen, gir 
flyktningene et helhetlig tilbud, gode muligheter for faglig samarbeid og muligheter 
synergieffekter både personalmessig, faglig og økonomisk.  
 
Alt 1: 
Her er det forutsatt 20 % tilskudd fra Husbanken og at resten er finansiert gjennom 
grunnlån med 30 års nedbetalingstid. 
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Egenandel 175 260 175 260 175 260 175 260 175 260 
Avdrag 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 
Til sammen 207 260 207 260 207 260 207 260 207 260 
 
Alt 2: 
Det forutsettes 40 % tilskudd fra Husbanken og at resten finansieres gjennom 
grunnlån med 50 års nedbetalingstid.  
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Egenandel 175 260 175 260 175 260 175 260 175 260 
Avdrag 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 
Til sammen 189 660 189 660 189 660 189 660 189 660 
 
Vi legger til grunn alternativ 1 med 20 % boligtilskudd i våre beregninger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ved kjøp av eiendommen i Kroerveien 51, 53 og 55 vil kommunen både kunne 
bosette enslige mindreårige, og frigjøre boligene i Sollihagen 26 og 38 til bosetting av 
ordinære flyktninger. 
Med henvisning til foranstående, anbefaler rådmannen at kommunen søker å kjøpe 
Kroerveien 51, 53 og 55 innenfor en total kostnadsramme på kr. 12 mill. 
 
Det anbefales at det fattes endelig vedtak snarest mulig. Det kan være for sent å 
vente til neste ordinære kommunestyremøte som er den 22.06.2011.  
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato 
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K-sak 36/11 
UTVIDELSE AV SKOLESEKRETÆRSTILLINGEN VED 
VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET 
 

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 410 &24 Saksnr.:  11/1752 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Administrasjonsutvalget 8/11 05.05.2011 
Formannskapet / 25.05.2011 
Kommunestyret 36/11 25.05.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 25.05.2011: 
Legges frem i møtet. 

_____ 
 
 
 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 05.05.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 05.05.2011: 
Skolesekretærressursen ved Ås kommunale voksenopplæringssenter (VO) og 
flyktningtjenesten utvides fra 60 % til 100 % stilling. Kostnadene for utvidelsen 
dekkes innenfor enhetens budsjett.  

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling:   
Skolesekretærressursen ved Ås kommunale voksenopplæringssenter (VO) og 
flyktningetjenesten utvides fra 60 % til 100 % stilling. Kostnadene for utvidelsen 
dekkes innenfor enhetens budsjett.  

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rektor VO 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kravene til nøyaktig og etterprøvbar dokumentasjon i forhold til tjenester på 
voksenopplæringsområdet har gjennom de siste årene blitt strengere både nasjonalt 
og lokalt. Ved Ås kommunale voksenopplæringssenter har vi det siste året lagt om 
rapporteringsrutinene, slik at både deltakernes og kommunens rettssikkerhet blir 
bedre ivaretatt. For deltakerne er det av avgjørende betydning for deres 
oppholdstillatelse i Norge, at de kan dokumentere gjennomført norskundervisning. På 
samme måte er det viktig at kommunen kan dokumentere at undervisning faktisk er 
gitt deltakerne. Dette krever tilstrekkelige merkantile ressurser.  
 
Flyktningetjenesten i Ås kommune har også, gjennom bosettingen av de enslige 
mindreårige flyktningene, blitt en betydelig større avdeling. Den merkantile 
medarbeideren skal også ha oppgaver knyttet til økonomiarbeid og utarbeidelse av 
turnus for denne avdelingen. 
 
Ås kommunale voksenopplæringssenter har hatt skolesekretær i 60 % stilling. Siden 
januar 2010 har en praktikant også vært tilknyttet senteret. Dette har vært god hjelp, 
men er ingen varig løsning.  
 
Vurdering av saken: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter og flyktningetjenesten har blitt en stor enhet, 
med 35 ansatte per 14.april 2011 fordelt på 27 årsverk. Virksomhetens merkantile 
ressurs opplever høye krav til nøyaktighet og etterprøvbar dokumentasjon. Det er 
viktig at den merkantile ressursen er tilpasset dagens behov. Deltakerne ved 
voksenopplæringssenteret skal ringe skolen hvis de er syke. Det er da viktig at 
sentralbordet ved skolen er bemannet mellom klokken 08.00 og fram til stengetid. 
Det er også viktig at fakturering og rapportering skjer i henhold til frister, slik at vi 
sikrer senterets inntekter. 
 
Ås kommunale Voksenopplæringssenter startet denne våren eget grunnskoletilbud 
for voksne. Dette er den aktivitet som kommer i tillegg til senterets andre tilbud. 
Denne produksjonsøkningen vil medføre merkantilt merarbeid. 
 
I august 2011 byttet vi fagsystem for å få gode og etterprøvbare tall både på 
produserte undervisningstimer og på deltakertall. Vi har dermed ikke sikre historiske 
tall når det gjelder antall deltakere og deltakertimer. Voksenopplæringens opplevelse 
er at deltakertallet på de ordinære kursene er stabilt, og prognosene tyder på at det 
er stigende. Deltakertallet på eksterne kurs er stigende.   
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ås kommunale Voksenopplæringssenter har utvidet driften til også å omfatte 
opplæring på grunnskolens nivå. Økt lovpålagt aktivitet har til nå ikke gitt økte 
driftsrammer.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Skolesekretærressursen ved Ås kommunale Voksenopplæringssenter og 
flyktningetjenesten utvides fra 60 % til 100 % stilling. Kostnadene for dette dekkes 
innenfor enhetens budsjett. En slik utvidelse av stillingen vil bedre ivareta brukernes 
rettigheter og enhetens behov for kontinuitet, kvalitet i det merkantile arbeidet og 
etterprøvbarhet for gjennomført aktivitet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Behandles for lukkede dører, jf. koml. § 31 nr. 3 
K-sak 37/11 
ANSETTELSE AV ADMINISTRASJONSSJEF/RÅDMANN 
 

Saksbehandler: Johan Alnes Arkivnr: 411 Saksnr.:  11/547 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 9/11 19.01.2011 
Kommunestyret 10/11 02.02.2011 
Formannskapet / 25.05.2011 
Kommunestyret 37/11 25.05.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 25.05.2011: 
Legges frem i møtet. 

_____ 
 
 
 
 
 
Intervju-/innstillingsutvalgets innstilling: 
1. Trine Christensen tilbys stillingen som rådmann, med prøvetid på 6 måneder.  
2. Formannskapet får fullmakt til å avtale tiltredelsesdato og lønnsvilkår. 
3. Dersom Trine Christensen skulle velge å takke nei til stillingen gis 

ansettelsesutvalget i oppdrag å fortsette prosessen med å finne aktuelle 
kandidater.  

_____ 
 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Tidligere politiske saker: 
Kommunestyret, sak 10/11 Prosess for rekruttering av ny rådmann 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg i saksmappa: 
Utlysningstekster 
Offentlig søkerliste 
 
Vedlegg som er unntatt fra offentlighet, jf. Offl § 25: 
Utvidet søkerliste 
Notat fra Utviklingspartner AS v/Ivar Aslaksrud 
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Utskrift av saken sendes til: 
Arkivet 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Henvisning: 
Kommunestyret skal selv ansette rådmann, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 4.2.1 
og kommuneloven § 22 nr. 2. 
I hht. reglementenes pkt. 6.2, kulepunkt 4 er det formannskapet som har innstillings-
myndigheten. 
I følge pkt. 6.1 skal formannskapet ivareta oppgaver som følger av 
myndighetsutøvelsens pkt. 6.2. 
 
Saksopplysninger 
 
Per Kierulf sa opp sin stilling som rådmann og fratrådte 01.04.2011.  
Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 28.03.2011. Det kom inn 8 søkere, hvorav 3 
trakk sine søknader i etterkant.  
 
Formannskapet startet umiddelbart etter oppsigelsen prosessen med å finne 
kandidater til rådmannsstillingen og oppnevnte et ansettelsesutvalg. 
Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører, Gro Haug (H) og hovedtillitsvalgt Eli 
Stokkebø. Organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes har vært sekretær for 
utvalget. 
 
Ansettelsesutvalget fikk fullmakt til å fullføre prosessen frem til innstilling overfor 
formannskapet, jf. kommunestyrets sak 10/11 i møte 02.02.2011. Utviklingspartner 
AS ble valgt som rekrutteringsbistand. Utviklingspartner AS har bistått ved 
forundersøkelser før utlyning, samarbeidet om utlysningstekst, vurdering av 
kandidater og forslag til innstilling overfor ansettelsesutvalget. Utviklingspartners 
sluttnotat som inneholder vurdering og anbefaling er unntatt fra offentlighet i henhold 
til offentlighetslovens §§ 25 og 15. 
 
Rekrutteringsselskapet mottok søknader, lagde søkerlister og gjennomførte 
innledende vurderinger og evt. oppklaringssamtaler med aktuelle kandidater. 
Ansettelsesutvalget har hatt mange møter i ansettelsesprosessen der 
Utviklingspartner AS har deltatt. Ansettelsesrådet og Utviklingsparter AS har hatt 
sammenfallende vurderinger underveis og i sluttfasen av prosessen. 
 
Vurdering 
 

Ved gjennomgang av søknadene har ansettelsesutvalget lagt vekt på Ås kommunes 
kvalifikasjonskrav til rådmannsstillingen (teoretisk, praksis samt skikkethet). 
 
Rekrutteringsselskapet og ansettelsesutvalget har vurdert de mest aktuelle 
kandidater.  
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Av disse har vi valgt å innstille Trine Christensen. Vi vurderer at hun oppfyller de 
kriteriene vi vektlegger sterkest på en god måte. Hun har vært ansatt som rådmann i 
Gjerdrum kommune siden 2005.  
 
Det vises for øvrig til vurdering og anbefaling gitt av rekrutteringsselskapet 
Uviklingspartner AS. Ansettelsesutvalgets vurdering og anbefaling sammenfaller med 
denne. 
 
Ås, 13.mai 2011  
 
 
Johan Alnes Gro Haug    Eli Stokkebø 
Ordfører/Ås AP Ås H     HTV FF 
 


