
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 11.04.2007 
 
FRA SAKSNR:  18/07 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 19/07 TIL KL: 17.55 
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
KrF:  Grete Grindal Patil 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck, Kjell Westengen 
SV:  Pål Vedeld 
Frp:   Arne Hillestad 
H:      Dag Guttormsen 
Sp:  Ellen Syrstad 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF:  Sigvalde Neerland 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren,  
økonomisjef Mikal Johansen, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, 
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
og plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i hht. dagsorden. Meldingssak 2 ble behandlet til slutt. 
Dialog om innsparingstiltak innen sentraladministrasjonen og teknisk etat startet kl. 17.10. 
Medlemmer av Hovedutvalg for teknikk og miljø var invitert, av disse møtte: 
Joar Solberg (A), Nils Marås (A), Håvard Steinsholt (SV) og Egil Ørbeck (H). 
 
 
Godkjent 16.04.07 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 



SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
18/07 06/1273  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTURHUS INKL. KINOLOKALET - ET IDEPROSJEKT  
 
19/07 06/1617  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV FONDSMIDLER  
 

 
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 11.04.07 

1. Ås kommune er valgt ut som deltaker i kvalitetskommuneprogrammet i regi av KS. 
Programmet har som mål å redusere sykefraværet og øke kvaliteten på tjenestene,  
jf. meldingssak 21 i formannskapet 10.01.07. 

 
2. Rådmannen viste til F-sak 18/07 og orienterte om møte med adm. direktør for Thalia teater 

den 23.03.07.  
 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 11.04.07 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 11.04.07 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Ordfører orienterte om skrivet ”Nasjonale argumenter for å flytte Veterinærhøgskolen til 

Ås”. Skrivet vil bli undertegnet av leder i Follorådet Thore Vestby og ordfører i Ås. 
Skrivet vil bli sendt til lokale media. 

 
2. Notat av 11.04.07 fra rådmannen med orientering om fastlegehjemmel – Nordby lege- og 

helsesenter, ble delt ut, jf. lnr. 2574/07. 
 
3. Ordfører minnet om at formannskapet er invitert til kranselag for Nye Søråsteigen 

barnehage fredag 27.04.07 kl. 12.00. Beskjed om deltakelse/forfall bes gitt Vibeke 
Berggård snarest. 
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Utv.sak nr. 18/07  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTURHUS INKL. KINOLOKALET  
- ET IDEPROSJEKT  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.03.2007: 
Med utgangspunkt i sluttrapport ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet” datert  
8. mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 
1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske 

og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan 
kostnadene skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 2007. 

2. Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og 
hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 
2008.   

3. Arealbehovene og lokalisering av kommunale administrative funksjoner som for eksempel 
Servicetorg vurderes sammen med Åsgårdkvartalet.  

4. Utearealene i tilknytning til Kulturhuset skal ses i sammenheng med bruk av Kulturhuset 
og skal tas med i vurdering i forprosjektet.  

 
Formannskapets behandling 11.04.2007: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag om nytt punkt 3: 
Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig arealbehov for servicetorg og eventuelt 
andre kommunale funksjoner. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling t.o.m. punkt 2 og FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Hovedutvalgets innstilling punkt 3 ble enstemmig nedstemt. 
Hovedutvalgets innstilling punkt 4 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp og V). 
 
Formannskapets vedtak 11.04.2007: 
Med utgangspunkt i sluttrapport ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet” datert  
8. mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 
1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske 

og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan 
kostnadene skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 2007. 

2. Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og 
hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 
2008. 

3. Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig arealbehov for servicetorg og 
eventuelt andre kommunale funksjoner. 
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Utv.sak nr. 19/07  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV FONDSMIDLER  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.03.2007: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 11.04.2007: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 11.04.2007: 
Fondsmidler på 130.000- øremerkede midler tilhørende opptrappingsplan for psykisk helse  
benyttes til: 

1. Opplæring og veiledning av Familie og nettverksteamet konto 1.3110.232.1500     
styrkes med kr. 30.000. 

2. For istandsetting av personalbase i Nordby styrkes konto 1.7200.130.2310 med  
 kr. 100.000. 
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