
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

MØTEINNKALLING 
 

Plankomitéen har møte i Rådmannens møterom 
 

16.09.2009 kl. 1800 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 
Utv.sak nr. 23/09 09/2558  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA PLANKOMITEMØTET18.06.09  
 
Utv.sak nr. 24/09 09/2458  
ORIENTERINGSSAK: OPPGRADERING AV KULTURBYGGET - FREMLEGGING AV UTARBEIDET  
SKISSEPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG FOR PLANKOMITEEN  
 
Utv.sak nr. 25/09 09/2443 Unntatt off. 

§ 23 
NY BARNEHAGE PÅ SOLBERG - VALG AV TOTALENTREPRENØR SAMT VIDERE 
BEHANDLING AV TILLEGGSBEVILLING 

 
Utv.sak nr. 26/09 09/2559  
EVENTUELT  
 
 
 
 
Ås, 16.09.2009 
 
Leder Grete Grindal Patil 
(sign.) 
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Ole Harald Aarseth, tlf 64 96 24 43 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.



ÅS KOMMUNE 
Plankomitéen  Sak 23/09 

 

 
Utv.sak nr 23/09 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA PLANKOMITEMØTET18.06.09 
 
 
Saksbehandler: Ole Harald Aarseth Arkivnr: 033  Saknr.:  09/2558 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Plankomitéen 23/09 16.09.2009 
 

 
 
Innstilling:  
Protokoll fra møtet 18.06.09 ble godkjent. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Plankomitéen  Sak 24/09 

 

 
Utv.sak nr 24/09 
OPPGRADERING AV KULTURBYGGET - FREMLEGGING AV UTARBEIDET  
SKISSEPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG FOR PLANKOMITEEN  
 
Saksbehandler: Ole Harald Aarseth Arkivnr: 614 &40 Saknr.:  09/2458 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Plankomitéen 24/09 16.09.2009 
 

 
 
Innstilling: 

1. Plankomiteen anbefaler at foreliggende planer og kalkyler fra ARK m/GRU av 
??.09.2009 gjeldende for Vestfløya og hva gjelder Kinoen, kun etablering av 
tilfredstillende rømningsveier i følge krav fra brannvesenet, danner grunnlag for videre 
utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av tilbud, samtlige fag. Det 
forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at byggentreprenøren får rollen som 
Hovedentreprenør med koordinerings- og framdriftsansvar for de underentreprenører 
kommunen finner å rangere som gustigste tilbydere. 

2. Manglende finansiering, om lag 7,5 mill kr., må eventuelt bevilges, før ovennevnte 
punkt 1, kan effektueres.  

 
Ås, 14.09.2009 
 
 
Arnt Øybekk 
Teknisk sjef. 
 
Tidligere politisk behandling: 

1. Formannskapets behandling i møte 11.02.2009 sak 04/09 punkt 1 ad benytte 
regjeringens krisepakke til delfinansiering av prosjektet ”Oppgradering av 
Kulturbygget.” 

2. Plankomiteen behandling i i møte 26.02.2009, sak 09/09. 
3. Kommunestyrets behandling i møte 01.04.2009 sak 19/09 med henvisning til 

Formannskapets innstilling i møte 11.02.2009 ad REGJERINGENS KRISEPAKKE 
SOM FØLGE AV FINANSKRISEN, punkt 1.  

4. For mannskapets møte – meldigssak – protokollført som punkt 1, side 3 av 5. 
5. Formannskapet i møte 03.06.2009 – orienteringsak ad regjeringens krisepakke som 

delfinansiering ad ”Oppgradering av Kulturbygget.” 
6. Plankoiteen i møte 18.06.2009 sak 21/09.   
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret. 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Plankomiteen 
2. Formannskap 
3. Kommunestyre 

Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 

• Samme som følger saken trykt. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
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Plankomiteens medlemmer samt deres 1. og 2. vara, ordfører, rådmann, etatssjefer, 
gruppeledere og revisor.  
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Mandatet for at saken fremmes, er hjemlet i kommunestyrets vedtak i møtet 01.04.2009 sak 
19/09, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak: 
”Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen, benytte som følger: 

1. Oppgradering av Kulturhuset med planløsninger tilpasset dagens behov. 
Vedlikeholdstilskuddet og økningen i frie inntekter, kr. 10.439.000 +             kr. 
2.859.000, benyttes til ”Oppgradering av Kulturbygget.” Sammen med    kr. 
3.000.000 i gjeldende økonomiplan, disponerer da prosjktet                        kr. 
16.298.000. 

1B. Prosjektet fremlegges for formannskap og eller kommunestyret, før det    
      fysiske arbeidet starter. 
   

Saken ble videre gitt i mandat til plankomiten om videre oppfølgning, ved at saken ble 
presentert for plankomiteen i møte 26.02.2009 sak 09/09 –  OPPGRADERING AV 
KULTURHUSET – ORIENTERING VED TEKNISK SJEF. 
På dette møtet ble også gitt administrasjonen i oppdrag å innhente tilbud fra minst 3 
byggelederfirmaer på prosjektadministrativ bistand og byggeledelse. Tilbudsforespørsler ble 
sendt ut 10.03.2009 og valgt byggelederfirma, på grunnalg av gunstigste tilbud, var 
påfølgende på plass 20.03.2009. 
Påfølgende ble innhetet tilbud på på rådgivere RIB+RIBR+RIE+RIV som var på plass 
29.06.2009. 
Under det påfølgende prosjekteringsarbeidet, ble klart at ”Oppgraderingen av Kulturbygget” 
hadde stor almen- og politisk interesse, framkommet gjennom stadige ønsker og 
forventninger, hvilket medførte at plankomiteen, også ut fra følt behov fra PA + GRU, Så det 
nødvendig å konkretisere rammen for prosjektet.  
Plankomiteen fattet derfor følgende vedtak i dets møte 18.06.2009 sak 21/09, som følger:  
”På bakgrunn av nylig framsatte føringer om dette i formannskapet, ber plankomiteen 
administrasjonen, via engasjert byggelederfirma, å innhente tilbud fra Arkitektfirmaer på 
arkitektfaglig bistand samt kontrahere gunstige tilbyder blant disse, hvis arkitektfaglig bistand 
vil omfatte å: 
• fungere som prosjekteringsgruppeleder for allerede etablert prosjekteringsgruppe, samt 

føre referat fra prosjekteringsmøtene. 
• i samråd med prosjekteringsgruppen, besørge at det blir utarbeidet planer og 

tilbudsbeskrivelse for brannsikring og oppgradering omfattende hele bygget, ut fra 
følgende prioriterte endelige rammeforutsetninger: 
1. prioritet: Brannsikring av Vestfløyen med utgangspunkt i foreliggende planer og 

utredning v/ siv. ing. Østereng AS av februar måned 2009 ad branncelleinndeling, 
sprinkler, brannvarslingsanlegg, nye ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, 
oppgradering av overflater samt vurdere eksisterende heisløsning. 

2. prioritet: Oppgradering av samtlige toaletter i 1. etg. av Vestfløyen med innpassing av 
HC-toalett, samt om mulig, også HC-toalett i vestfløytas 2. etg. 

3. prioritet: Etablere tilfredsstillende rømningsveier, Kinoen. 
4. prioritet: Oppgradering av kjøkken og foldedører mellom lille- og store salong samt 

bedret foldedør mot formannskapssalen. 
5. prioritet: Etablere ventilasjonsanlegg i Kinodelen. 



  Sak 24/09 

• alle overnevnte 5 prioriterte punkter skal prosjekteres og påfølgende tilbud beskrives på en 
slik måte at enkelte elementer kan tas ut av kostnadsrammen/entreprisene. 

Arkitekten skal videre: 
• inneha oppgaven som ansvarlig søker innenfor alle søknadsfaser, så vel rammesøknad 

som søknad om igangsettingstillatelse. 
• rangere tilbud i samråd med Siv. Ing. Østereng AS på bygningsmessige arbeider etter 

foretatt tilbudsinnhenting. 
• delta som kommunens rådgiver ved eventuelt kommende byggemøter.”  Sitat slutt. 
 
Mandatet ble effektuert 19.06.2009, og valgt arkitekt tok til med arbeidet i 06.08.2009. 
 
   
 



  Sak 24/09 

 
Utv.sak nr 25/09     – unntatt offentlighet, jfr. off.l. § 23 
NY BARNEHAGE PÅ SOLBERG - VALG AV TOTALENTREPRENØR SAMT 
VIDERE BEHANDLING AV TILLEGGSBEVILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utv.sak nr 26/09 
EVENTUELT 
 
 
Saksbehandler: Ole Harald Aarseth Arkivnr: 033  Saknr.:  09/2559 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Plankomitéen 26/09 16.09.2009 
 

 
 
Eventuelt. 
 
 
 
 


