
 

ÅS KOMMUNE 

 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Plankomitéen Eiendomsavdelingen 28.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  03/08 FRA KL: 1800 

TIL SAKSNR: 05/08 TIL KL: 1915 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Hilde Kristin Marås (H) 

 

Møtende medlemmer:  
 

Grete Grindal Patil (KrF), Odd Rønningen (SP),  Joar Solberg (A), Jan Sjølli (SV) 

 

Møtende varamedlemmer:  
 

Bjørn Leivestad (H) 

 
Fra administrasjonen møtte: 
 

Ole Harald Aarseth 

Diverse merknader:  
 

 
 

Godkjent                av leder Grete Grindal Patil 

   

Underskrift: _____________________________ 

 Grete Grindal Patil 

 



Side 2 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
3/08 08/472  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2008  

 

4/08 08/442  

PROSJEKT FRYDENHAUG BARNEHAGE - UTVIDELSE TIL 5 AVDELINGER 

ENGASJEMET AV PROSJEKTADMINISTRATIV BYGGELEDELSE. 

 

5/08 08/473  

EVENTUELT  



Side 3 

 

Utv.sak nr. 3/08  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2008  
 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

Plankomitéens vedtak 28.02.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

 

Protokoll fra møtet 31.01.2008 ble godkjent uten merknader. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 



Side 4 

  

Utv.sak nr. 4/08  

PROSJEKT FRYDENHAUG BARNEHAGE - UTVIDELSE TIL 5 AVDELINGER 
ENGASJEMET AV PROSJEKTADMINISTRATIV BYGGELEDELSE. 
 

Innstilling: 
1. Det innhentes tilbud på prosjektadministrativ byggeledelse for prosjektet Frydenhaug 

barnehage.  

2. Etter at tilbud er innkommet, rangeres disse og det legges fram sak for plankomiteen 

for å velge prosjektadministrativ ledelse. 

 

Plankomitéens behandling 28.02.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 

Det fremkom følgende forslag til vedtak: 

 

1. Ettersom forventet tilbudssum til byggeledelse antas å bli lavere enn kr 500 000,- 

innhentes tilbud direkte fra minimum tre byggelederfirmaer på byggeledelse. 

 

2. Tildelingskriteriene rangeres med 60 % på pris, 25 % på leveringssikkerhet og 15 % på 

erfaring. 

 

Votering: 
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

 
Plankomitéens vedtak 28.02.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

1. Ettersom forventet tilbudssum til byggeledelse antas å bli lavere enn kr 500 000,- 

innhentes tilbud direkte fra minimum tre byggelederfirmaer på byggeledelse. 

 

2. Tildelingskriteriene rangeres med 60 % på pris, 25 % på leveringssikkerhet og 15 % på 

erfaring. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 

  



Side 5 

 

Utv.sak nr. 5/08  

EVENTUELT  
 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 

Annonsert sak Nordbytun ungdomsskole, delprosjekt 3. 
Leder orienterte om bakgrunnen for at saken ble trukket. 

 

Saken som ble trukket, ble forelagt plankomiteen på møtet 28.02.08 som orientering, etter 

aksept på slikt fremlegg av teknisk sjef. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 

  


