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Saken gjelder: 
 

GRUNNLOVSJUBILÉET 2014 - FALSENSPILLET  

 
Sak om  planlegging av grunnlovsjubiléet  2014 ble behandlet i HOK-sak 1/13, 
14.02.13. I møtet ble det opprettet en prosjektgruppe, med et mandat som beskrev 
arbeidsoppgaven. I mandatet er også ressursene beskrevet. Det er satt av kr. 
100 000.- til dette formålet i 2013. 
 
5. mars mottok kommunen et notat fra Odd Vangen (Sp) og Myfanwy Moore, 
prosjektleder. 
Notatet ble skrevet dagen etter et møte i gruppa som jobber med «Falsenspillet». 
Notatet ligger som vedlegg. 
 
I hovedutvalgets møte 8. november ble foreslått å sette av kr. 250.000 til formålet. Som 
en del av kommunens budsjett for 2013 ble det imidlerrid kun vedtatt et beløp på kr. 
100 000 til dette formålet. 
 
På grunn av utilstrekkelige midler ble «Falsenspillet» ikke ble lagt inn som en del av  av 
prosjektplanen for grunnlovsjubiléet 2014. Gjennom jobbing med budsjettet for dette 
spillet vet saksbehandler at kr 100.000 ikke vil holde. Dette budsjettet var nevnt i 
saksframlegget til møtet 14.02.13, sammen med opplysninger om at det var laget en 
skisse. Begge disse dokumentene lå i saksmappa.   
 
Oppvekst- og kultursjefen så det som lite realistisk å ta dette med som en del av 
prosjektet med de budsjettmidler som var satt av til formålet. 
 
I saksframlegget i møtet 14.02. fikk «Falsenspillet» en bred presentasjon. 
Det ble gjort rede for hva dette var, hvor dette stod, samt hva som måtte til for å bringe 
dette videre. 
 
Oppvekst- og kultursfjefen ber om at hovedutvalget gir signaler om hvordan en skal 
håndtere denne saken videre. 



 

17. mai 2014 
I hovedutvalg for oppvekst og kulturs møte 16.02.11, hvor temaet var 17. mai. 
Ordfører var til stede. 
 
Følgende ble ført i protokollen fra møtet: 
 
17. MAI I ÅS 

For å skape tilhørighet i Ås kommune tas det sikte på å lage et stort felles 17.-mai 

arrangement i 2014. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppfordrer ordfører til å stille 

seg i spissen for dette. 

Saken tas opp i nytt hovedutvalg til høsten. 

 

Saken ble ikke tatt opp igjen høsten 2011. 
(Høsten 2011 ble det valgt et nytt hovedutvalg, på bakgrunn av valget denne høsten) 
Saken er tatt opp med ordfører, som mener at det er «betimelig at nytt utvalg får saken 
til behandling.» 
Oppvekst- og kultursjefen foreslår at dette inngår som en del av prosjektgruppas 
arbeidsoppgave, -  vurderes og avgjøres der.  
 
 

 
 
 
 
 

 

                       VEDLEGG TIL NOTAT: 

   «Grunnlovsjubiléet 2014 –Falsenspillet.» 
 
Notat 5. mars 2013 Odd Vangen og Myfanwy Moore 

PROSJEKTPLAN GRUNNLOVSJUBILEET 2014 

Litt historikk: 

”Falsen-spel”: I 2011 startet en gruppe, ledet av Nikolai Bjørneby, opp arbeidet med planlegging av et 

”Falsen-spel” til Grunnlovsjubillet i 2014. Gruppen besto da av: Nikolai Bjørneby, Tone Holte, Unni Dahl 

Grue, Erling Ulvik, Olav Haugdahl og fra kommunen Arne Hågensen og ordfører Alnes. Tanken var å 

hyre dramatiker Børresen til å skrive dette spelet, for framføring i Rådhuset på ettermiddagen/kvelden 

17. mai og å kunne bruke konseptet videre kanskje i andre kommuner og/eller senere år. De tenkte seg 

noen profesjonelle skuespillere samt musikere fra Kulturskolen og statister fra 

kulturskole/lokalsamfunn. Skisse manus ble skrevet av Børresen (kr 16 000 betalt for arbeidet) og 

gruppa kontaktet to banker for finansieringa av det videre arbeidet. Budsjett for hele spelet, inkl. 

regissør og manus ble utarbeidet av Holte og Hågensen til kr 680 000. Den ene banken ga et uformelt 

svar at hvis kommunen kom opp med halve beløpet var de interessert i å kunne bidra med den andre 

halvparten (høst 2012, Sparebank 1 Drøbak). 



På dette grunnlag, etter forespørsel fra medlemmer i gruppa om hvordan kommunen stilte seg til 

bevilgning, foreslo Odd Vangen i HOK-møte 8. november 2012 (HOK-budsjettet) å budsjettere med 250 

tusen på 2013 budsjettet til dette arbeidet. Dette ble enstemmig vedtatt i HOK. Imidlertid ble beløpet 

redusert til 100 000 i kommunestyrets behandling av HOK-budsjettet i desember. I HOK-møte 14.2 

vedtok HOK prosjektplanen for jubileet slik den var framlagt fra administrasjonen. I denne 

prosjektplanen er ikke forholdet til ”Falsen-spel gruppa” berørt.  Leder for prosjektgruppa er Myfanwy 

Moore. I samme møte ble Odd Vangen oppnevnt som HOKs medlem til prosjektgruppa for jubileet.  

Hvordan går vi videre: 

Den 4. mars ble det avholdt et møte mellom repr. Bjørneby og Holte fra ”Falsen-spel” gruppa og Moore 

og Vangen fra prosjektgruppa. Det ble konkludert med at det ennå er tid til å få et spel på plass, men at 

en bare kan gå videre med dette hvis kommunen bevilger mer midler i år, slik at dramatiker kan fortsett 

å jobbe og arbeidet med innhenting av andre midler kan fortsette.  

Vi ser det som svært viktig at kommunen bidrar med mer midler for å få til en litt storstilt markering av 

Grunnlovsjubileet med et Falsen-spel som et bærende element. Dette kan også sette Falsen på Ås-

kartet og utløse private midler for å sikre finansieringen. På selve dagen bør det være et opptrinn ved 

Falsenstøtta på formiddagen (en liten ”teaser” for spelet i Kulturhuset) og kanskje en Falsen-utstilling i 

foajeen i Kulturhuset i tillegg til selve spelet. Flere medlemmer av Falsen-spel gruppa har samlet 

materiale om Falsen, det er skrevet manus til ”Follominne” og byste av Falsen samt 

sorenskriveruniform av 1914 kan lånes. Dette må videre diskuteres i hele prosjektgruppa for jubileet. 

Vi ønsker saken opp i neste HOK, og vil gjerne at HOK-leder og kultursjef tenker på hvordan 

finasieringen kan ordnes, som en sak til neste HOK-møte.  

Hvis det ikke er politisk/administrativ vilje til mer midler, må Falsen-spel tanken legges vekk. Dette er 

veldig synd hvis vi ikke Ås kommune ønsker å bruke dette jubileet til en solid og litt storslått markering. 

Det er ennå tid til å få dette til! 
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