
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/3051-3 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 28.09.2011 
 
Fra F-sak:  51/11 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 54/11 Til kl.: 18.40 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Anne Odenmarck 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF: Morten Lillemo 
H:     Hilde Kristin Marås 
FrP: Torill Horgen 
SV: Saroj Pal 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader:  
Rådmann Trine Christensen ble ønsket velkommen. 
Sakene 53 og 54/11 ble behandlet under ett. 
Meldingssakene ble behandlet til slutt. 
 
 
Godkjent 29.09.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
51/11 11/2999 145 &14  
2. TERTIALRAPPORT 2011  
 
52/11 11/2984 153   
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011  
 
53/11 10/1778 D12   
DISPONERING AV BUDSJETT FOR KOMPENSERING FOR  
KOMMUNAL- OG FRITIDSBRUK AV KULTURHUSET  
 
54/11 11/3036 202 D12   
GJENSTÅENDE INVESTERINGER I KULTURHUSET  
RELATERT TIL ANBUDSPROSESSENE  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 28.09.2011 
 
Voksenopplæringen 
Rådmannen orienterte om status, jf. notat av 27.09.2011 som ble delt ut i møtet. 
Ordfører delte ut notat fra hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, Utdanningsforbundet og 
Akademikerforbundet, datert 28.09.2011, om samme sak. 
Formannskapets behandling: Notatene ble tatt til orientering. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 28.09.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 28.09.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
Nordisk skoleuke.  
Det forutsettes at formannskapets utsettelsesvedtak av F-sak 52/11 ikke medfører 
hindringer for gjennomføring av Nordisk skoleuke, jf. meldingssak 2 i formannskapet 
24.08.2011.  
 
 

VALGSTYRET 28.09.2011 
Godkjenning av valgprotokoll for kommunestyrevalget 2011.  
Valgprotokollen ble undertegnet av valgstyrets medlemmer 13.10.2011. I møtet 
bekreftet valgstyret enstemmig sin godkjenning. Valget legges frem for endelig 
godkjenning som første sak i kommunestyrets konstituerende møte 12.10.2011.
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F-sak 51/11  
2. TERTIALRAPPORT 2011  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Alternative driftsløsninger for kulturhuset tas opp til ny vurdering i forbindelse med 

arbeidet med handlingsprogram 2012 – 2015. 
 

2. For øvrig tas 2. tertialrapport 2011 til orientering. 
 

Formannskapets behandling 28.09.2011: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: 
1. 2. tertialrapport 2011 tas til orientering. 
2. Forslag fra rådmannen i rapportdokumentet anses ikke vedtatt ved at 

formannskapet tar tertialrapporten til orientering. 
 

Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
2. Saken tas opp på nytt i neste formannskapsmøte hvor følgende forhold 

presiseres/utbedres: 
a. Forslag til kutt i grunnskolen med kr 600 000 beskrives med hvilke 

konsekvenser det har for tjenestene. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs 
budsjett/regnskap gjennomgås nøye for å finne alternative innsparinger. 

b. Det redegjøres for overskridelsene i lønnsbudsjettet samt kostnadene til 
varer og tjenester hos VO. Det redegjøres også for i hvilken sak det er gjort 
politiske vedtak om opprettelse av eget grunnskoleopplæringsprogram hos 
VO. Budsjettreguleringen må legges inn i saken om budsjettreguleringer, 
og gjenstående beløp i fondet må fremkomme. 

c. Det begrunnes hvorfor helse- og sosial ikke må ta sin del av inndekning i 
forhold til manglende integreringstilskudd. 

d. Tabell 5 på side 11 angående VAR-sektoren kontrollregnes og rettes. 
e. Sentraladministrasjonen har hittil et underforbruk på 4,413 mill. kr. Kan mer 

av innsparing tas her? 
f. Investeringsbudsjettet: Før overføringer til andre prosjekter kan skje må 

byggeregnskapene forelegges plankomiteen for godkjennelse. 
g. I F-sak 39/11 om bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige 

fremkommer det at alle stillinger dekkes av BUF-etat. Hvorfor er det da gitt 
som begrunnelse for å bruke av fondet til VO at bosetting av enslige 
mindreårige bidrar til økte lønnskostnader? 

 

Formannskapet drøftet seg frem til at saken sendes tilbake til rådmannen for at 
spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. Partiene kan også ettersende spørsmål til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. 
Sak fremmes på nytt til et senere møte. 
 

Votering: Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.09.2011: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for at spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. 
Partiene kan også ettersende spørsmål til rådmannen, 
trine.christensen@as.kommune.no, innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. Sak fremmes 
på nytt til et senere møte. 
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F-sak 52/11  
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011  
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Formannskapets behandling 28.09.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) foreslo at saken utsettes, jf. vedtak i sak 51/11. Sakene 51/11 
og 52/11 følges opp i sammenheng. 
 
Votering: H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.09.2011: 
Saken utsettes, jf. formannskapets vedtak i F-sak 51/11.  
Sakene 51 og 52/11 følges opp i sammenheng. 
 
 
  
F-sak 53/11  
DISPONERING AV BUDSJETT FOR KOMPENSERING FOR  
KOMMUNAL- OG FRITIDSBRUK AV KULTURHUSET  
 
Rådmannens innstilling: 
Inntil 2,5 millioner kroner til kompensasjon for inntektstap ved kommunens eget bruk 
og reduserte priser for fritidskulturlivet utbetales etterskuddsvis etter faktisk 
inntektstap, og etter satser nedfelt i driftsavtalene. 
 
Formannskapets behandling 28.09.2011: 
Saken ble behandlet i sammenheng med sak 54/11. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Årsbevilgning på inntil kr 2,5 mill til driftsoperatør av kulturhuset skal utbetales slik: 

1. Bevilgningen deles opp i kvartalsvise rater. 
2. Tilskudd 1. kvartal utbetales forskuddsvis. 
3. Utbetaling av de andre kvartalene justeres for kommunens eget bruk i 

kvartalet før. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og håndteres i forbindelse med anbudsprosessen for kulturtilbudet i 
vestibylen/kinoteateret/borggården. 
 
Votering:  Ap's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.09.2011: 
Saken utsettes og håndteres i forbindelse med anbudsprosessen for kulturtilbudet i 
vestibylen/kinoteateret/borggården. 
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F-sak 54/11  
GJENSTÅENDE INVESTERINGER I KULTURHUSET  
RELATERT TIL ANBUDSPROSESSENE  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Anbudene knyttet til kulturhuset med unntak av kjøkkenet  i 2. etasje, utsettes 

inntil videre.   
2. Det avsettes ytterligere kr 1,2 mill til de mest nødvendige investeringer og 

oppgraderinger i kinoteateret slik at hele kulturhuset kan komme i virksomhet 
under ledelse av kulturhuskoordinator.   

 
Formannskapets behandling 28.09.2011: 
Saken ble behandlet i sammenheng med sak 53/11. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling punkt 1 - 4. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som tillegg til Ap's forslag: 
Tilsvarer formannskapets innstilling punkt 5. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble nedstemt 8-1 (SV). 
Forslagene fra A og H ble enstemmig tiltrådt ved punktvis votering. 
 
Formannskapets innstilling 28.09.2011: 
1. Administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak om anbudsutlegging av ulike 

driftsområder. 
2. 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 frem at det skal legges opp til samarbeid med driver av kafe i 
vestibylen. Rådmannen får fullmakt til å innhente anbud på drift av kjøkkenet i 2. 
etasje og velge kontraktspartner. 

3. Det avsettes inntil kr 1,2 mill, jf. også K-sak 41/11,  til de mest nødvendige 
investeringer og oppgraderinger i kinoteateret slik at hele kulturhuset kan komme i 
virksomhet. Det forutsettes at bevilgninger til tidligere vedtatte formål som 
nødvendig forsterket strømtilførsel til kinosalen, utstyr som lydanlegg, lerret og 
fremviser, uavhengig av hvem som blir fremtidig drifter av lokalene. Det installeres 
4Ksystem med mulighet for 3D-løsning, samt nytt lerret. 

4. Kulturhuskoordinator får utvidede fullmakter for drift av kulturhuset inntil anbuds-
prosessene er avsluttet. 

5. Det fremlegges ny sak til formannskapet hvor det gis en nøyaktig oversikt over 
budsjett og regnskap. Det redegjøres for hva bevilgningen gitt i K-sak 41/11 på  
kr 1 mill, som skulle være nok til å benytte kinosalen (lyd/lys) er benyttet til. 
Bevilgningen ble gitt på dette tidspunkt for at det kunne ordnes mens arbeidene 
pågikk. Det gis en detaljert beskrivelse av hva bevilgning på inntil kr 1,2 mill skal 
benyttes til. 

 
 
  


