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Arne Ellingsberg 
Leder 
 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, 
tlf 64 96 20 03 eller  
e-post: annette.grimnes@as.kommune.no (mottak av e-post 
kvitteres manuelt, dersom kvittering ikke mottas innen rimelig tid før møtet 
må telefonbeskjed gis).  

 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 



ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  Sak 12/07 

 

 
Utv.sak nr 12/07 
KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - OPPNEVNING AV 
UTSMYKKINGSKOMITE 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 614 C40  Saknr.:  07/1653 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/07 22.08.2007 
Ås Eldreråd 12/07 25.09.2007 

 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

1. Det avsettes 1.66 mill. kr. til utsmykking av Moer sykehjem 
2. Det søkes KORO (Kunst i offentlig rom) om tilkudd på inntil kr. 800 000.- 
3. Når rammen for utsmykkingsprosjektet er avklart, nedsettes komité etter Ås 

kommunes retningslinjer for utsmykking. 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 18.09.07 
 
 
Ellen Benestad 
Sign. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

• Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås. Vedtatt 
av kommunestyret 27.09.06, sak 53/06. 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

• Utskrift fra F. sak 14/06, 22.03.06, ”Kunstinnkjøp” 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I formannskapets møte 20.06.07, meldingssaker, ble følgene gitt som bestilling:  
 
1. Etter forslag fra Dag Guttormsen (H) ga formannskapet enstemmig sin tilslutning til at 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmodes om å sette ned et utvalg for utsmykking av Moer 

sykehjem, etter de retningslinjer for kunstnerisk utsmykking som tidligere er vedtatt. 

 
Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås ble vedtatt av 
kommunestyret 27.09.06, sak 53/06. 
Etter retningslinjene skal det avsettes 1% av prosjektkostnadene til kunstnerisk utsmykking. 
Imidlertid finnes det ikke noen slik avsetning når det gjelder Moer sykehjem. 
Sykehjemmet var  kostnadsberegnet til kr. 246 mill. kroner. Pr. i dag ser det ut til at prosjektet 
kommer i havn med et budsjett på kr. 225 mill. kroner. Etter dette skulle det ha vært avsatt kr. 
2.25 mill. til utsmykking.  
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I f. sak 14/06 ble det gjort vedtak om innkjøp av teppet ”I en steil og stille ro”, av Karin 
Sundbye. Billedveven henger midlertidig i rådhusets trappeoppgang. 
 
I retningslinjene som ble godkjent i kommunestyret 27.09.06, ble det i retningslinjenes  
§ 2 gitt følgende ANSVAR OG OPPGAVER: 
 
2.1.  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hovedansvaret for utsmykkingsoppgavene etter disse 

retningslinjene. 

 

Hovedutvalget skal:  

 

2.2  

vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.  

 

2.3  

oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomiteen skal ha følgende 

medlemmer: 

• en representant for byggherren 

• en representant for brukerne 

• byggets arkitekt 

• en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved 

Akershus kunstnersenter).  

Ved store utsmykkinger kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 

Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 
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2.4.  

utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 

 

2.5  

godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 

godkjent planen på faglig grunnlag. 

 

Kommentar til de enkelte punkt i retningslinjene: 
2.2. vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. 
 
Rundskriv, retningslinjer og søknadsskjema for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg,  
- nå endret navn til KORO – (Kunst i offentlige rom),  ligger i saksmappen. 
Av retningslinjene går det fram at det er to årlig søknadsfrister. Inneværende år er dette  
1. mars og 1. september. 
Det forutsettes at det er gitt økonomiske rammer fra oppdragsgiver på minst 2/3 av 
utsmykkingssummen.Utsmykkingsfondet, - på sin side, - kan gi tilskudd på inntil 1/3 av 
summen. 
Det kan gis tilskudd til offentlig uterom i tillegg til byggetets interiør. 
Med en ramme på kr. 2.25 millioner,  kan det søkes om et tilskudd på inntil kr. 750 000.- 
(1/3- del av totalbeløpet) 
 
2.3. oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomiteen skal ha følgende 

medlemmer: 

• en representant for byggherren 

• en representant for brukerne 

• byggets arkitekt 

• en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved 

Akershus kunstnersenter).  

Ved store utsmykkinger kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 

Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 

 
Det skal oppnevnes en utsmykkingskomité på 4- 5 medlemmer. 
En representant fra byggherren, - som er Ås kommune. Det er i retningslinjene ikke spesifisert 
om dette skal være en administrativ – eller politisk representant. 
Arkitekt for bygget er Nesodden arkitektkontor AS. 
Akershus kunstnersenter (AKS) vil oppnevne kunsnerisk konsulent. Når prosjektet overstiger 
en million kroner oppnevnes ytterligere en kunstnerisk konsulent. 
  

2.4. utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 

 

Når først planen er godkjent velges kunstner. Det er utarbeidet standardkontrakter som kan 
benyttes. 
 

2.5. godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 

godkjent planen på faglig grunnlag. 
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En utsmykkingsplan kan ha følgende innhold: 
• beskrivelse av bygget vedlagt et sett tegninger for bygget 
• hensikten med utsmykkingen i forhold til byggets art og bruk 
• begrunnelse for valg av type kunstverk og plassering av kunstverk     (forutsetningsvis 

i de deler av bygget som er tilgjengelig for almenheten) 
• beskrivesle av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse m.m.) 
• forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstners faglige bakgrunn 
• eget budsjett for utsmykkkingskostnader og finasieringskilder 

 
Punktene 2.4 og 2.5 vil først være aktuelle på et senere tidspunkt. Det er viktig å merke seg at 
hovedutvalget både skal utforme kontrakten, - i tillegg til å godkjenne selve 
utsmykkingsplanen. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
I første omgang er det viktig å få avklart omfanget (rammen) i utsmykkingsprosjektet, dvs. 
hvilke økonomiske rammer prosjektet skal ha. 
Deretter er det nødvendig å få en avklaring av om en vil søke Utsmykkingsfondet. Første 
mulighet vil ikke være før tidlig i 2008. 
Det er viktig å merke seg at fondet kan ikke støtte prosjekt der kunstverk allerede er innkjøpt, 
eller der en har gjort avtale med kunstner. Imidlertid er det mulig å starte planleggingen før 
saken er behandlet i fondet. 
 
Oppnevning av representantene i komitéen er en administrastiv oppgave. 
Etter retningslinjene skal oppvekst- og kultursjefen ha sekretariatfunksjonen. 
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Vedlegg 

 
RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE 
BYGG OG ANLEGG I ÅS 
 
§1 FORMÅL OG OMFANG 
 
1.1  
Utsmykkingens formål er å: 

• formidle de opplevelser og verdier som kunst kan representere i sammenheng med 
omgivelsene innendørs og utendørs. 

• skape et trivelig miljø for de som arbeider i og besøker kommunens bygg og anlegg. 
• sikre midler til kunstnerisk utsmykking 
• sikre at kunstnerisk utsmykking integreres i nye bygg og anlegg. 

 
1.2  
Til kommunale bygg og rehabiliteringsarbeider skal det avsettes 1 % av prosjektkostnadene til 
kunstnerisk utsmykking. 
 
1.3  
Dersom prosjektkostnadene er under 5 mill. kroner gis rådmannen fullmakt til å treffe 
beslutninger vedrørende utsmykkingen, uten at det nedsettes egen komité. 
 
 
§ 2 ANSVAR OG OPPGAVER 
 
2.1.  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hovedansvaret for utsmykkingsoppgavene etter disse 
retningslinjene. 
 
Hovedutvalget skal:  
 
2.2  
vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.  
 
2.3  
oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomiteen skal ha følgende 
medlemmer: 
• en representant for byggherren 
• en representant for brukerne 
• byggets arkitekt 
• en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved 

Akershus kunstnersenter).  
Ved store utsmykkinger kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 
Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 
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2.4.  
utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 
 
2.5  
godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 
godkjent planen på faglig grunnlag. 
 
§ 3 UTSMYKKINGSKOMITEENS ARBEID 
 
3.1  
Utsmykkingskomiteen utarbeider forslag til utsmykkingsplan innen den vedtatte økonomiske 
ramme. Forslaget skal redegjøre for hensikten med utsmykkingen og gir en kort begrunnelse 
for valg og plassering. Planen skal videre angi en angivelse av kunstnerisk teknikk, materiale 
og eventuelt teknisk utførelse, samt budsjett.   
 
Videre skal forslaget redegjøre for om utsmykkingen skal realiseres ved: 
• engasjement av navngitt kunstner 
• åpen/lukket konkurranse 
• kjøp av eksisterende, navngitt kunstverk 
 
3.2.  
Dersom det skal utskrives konkurranse, oppnevnes jury i henhold til nærmere fastsatte 
retningslinjer utarbeidet av kunstnerorganisasjonene. 
 
3.3  
Forslag til utsmykkingsplan skal godkjennes av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) 
og hovedutvalget før kunstnere kontaktes og planen iverksettes. 
 
3.4  
Utsmykkingskomiteen har ansvaret for å iverksette utsmykkingsplanen og godkjenne 
utsmykkingen når den er ferdig. 
 
3.5  
Utsmykkingskomiteen utarbeider rapport etter fullført prosjekt. Rapporten skal inneholde en 
kort oppsummering av prosjektet med fotodokumentasjon og regnskap. Rapporten legges fram 
for hovedutvalget, og oversendes RSU og Utsmykkingsfondet, -  dersom Utsmykkingsfondet 
gir tilskudd. 
 
§ 4 UTSMYKKINGSFONDET 
 

4. 1 
Dersom utsmykkingsfondet for offentlige bygg gir tilskudd, følges fondets retningslinjer. 
 
§ 5  
Kommunen skal ha et oppdatert register over kunstverk og utsmykninger i kommunale bygg 
og på kommunal grunn. 
Rådmannen har ansvar for at en kommunal stilling får tillagt ansvar for oppfølging og tilsyn 
av kunstverk og utsmykninger. Det innebærer også ansvar for at utsmykninger blir tatt 
forsvarlig hånd om ved større vedlikeholdsarbeider, ombygginger eller riving. 
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ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  Sak 13/07 

 

 
Utv.sak nr 13/07 
NY LEGEHJEMMEL 
Saksbehandler:  Mikal Magnus Ursin Arkivnr: G21  Saknr.:  07/1738 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 21/07 26.09.2007 
Ås Eldreråd 13/07 25.09.2007 
K.råd for funksjonshemmede 13/07 25.09.2007 
Kommunestyret /  
 

 
Rådmannens innstilling: 
Ny legehjemmel lyses ut innen utgangen av 2007 med sikte på tilsetting innen sommeren 
2008. Legehjemmelen legges til Nordby. 
 
 
Rådmannen    i Ås, 17.09.07 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 

1. Ksak 39/06 Legetjenesten i Ås 
2. Ksak 54/06 Legetjenesten i Ås 
3. Notat av 11.4.2007 til Formannskap, Orientering om fastlegehjemmel  

 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for helse- og sosial 
2. Eldrerådet 
3. Rådet for funksjonshemmede 
4. Kommunestyret 

 
Vedlegg som følger saken trykt:  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Utskrift av saken sendes til: 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune søkte i 2006 om å få en fastlegehjemmel til. Søknaden ble innvilget. Bakgrunnen 
for dette var at kommunen den gang hadde et samlet listetak på 14110. Det ble ansett for lavt 
da kommunen på det tidspunkt hadde 14530 innbyggere. Kommunen anså det riktig at den nye 
legehjemmelen ble lagt til Nordby og hadde fått signaler fra legene ved Nordby legesenter om 
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at de var villige til å ta inn en tredje lege. Hjemmelen ble utlyst og tilbudt en av søkerne. 
Forhandlingene mellom legene brøt sammen og søkeren takket nei.  
30. januar 2007 mottok kommunen et brev fra fra legene ved legesenteret i Nordby om at de 
likevel ikke kunne ta inn en ny lege i deres legesenter.  
Siden forutsetningene endret seg i forhold til utlysningen av hjemmelen ble saken avsluttet 
uten at en gikk videre på søkerlisten. Alle som var til intervju hadde klart gitt uttrykk for at de 
ikke ønsket solopraksis. 
 
Flere av de eksisterende legene i Ås har det siste året øket sitt listetak. Samlet listetak i 
kommunen ligger nå på 15500. Behovet for en ny utlysning av hjemmelen har således ikke 
vært tilstede. I høst har det imidlertid begynt å tette seg til på listene igjen. Per i dag er det kun 
tre leger i kommunen som har åpne lister. I Nordby er det kun en lege med åpen liste og denne 
har under 90 ledige plasser. Ingen kvinnelige leger har åpen liste.  
 
Situasjonen har blitt drøftet i allmennlegeutvalget som ser at behovet for en ny utlysning er i 
ferd med å melde seg, men som anbefaler at en venter i 9 måneder før en lyser ut en ny 
hjemmel av hensyn til en kollega i Ås som har et stort antall ledige plasser på listen sin. 
Ventetiden vil gi denne legen mulighet til å rekruttere pasienter. 
 
Sosial og helsedirektoratet har bekreftet at hjemmelen fortsatt er godkjent. 
 
Saken var oppe i samarbeidsutvalget (SU) mellom legene og kommunen den 13.9. 
Politikerrepresentanten i SU fortalte at politikerne ønsker å prioritere en god legedekning i Ås. 
Fra kommunens side ble det betonet at selve prosessen fra utlysning og til en legehjemmel er 
tildelt og i arbeid, tar tid. Med bakgrunn i dette ble SU enig om å anbefale utlysning innen 
utgangen av 2007. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen ser at befolkningens reelle legevalg på nytt er i ferd med å begrenses.  
Erfaringsmessig tar det lang tid fra en utlysningsprosess starter og til en ny lege er på plass og 
i arbeid. Rådmannen har forståelse for legenes synspunkt, men mener at prosessen bør 
igangsettes i løpet av 2007, slik at det er håp om å få en ny lege på plass innen sommeren 
2008. Det er i Vinterbroområdet den største befolkningsveksten antas å ville komme, og det er 
her antallet ledige listeplasser er klart lavest. Rådmannen anser derfor at ny hjemmel må 
legges til dette området.  
 
 


