
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  22.09.2010 
 1. etasje, møterom 1-3  
 

Fra F-sak:  48/10 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 59/10 Til kl.: 19.05 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H: Egil Ørbeck 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende medlemmer:  
H:     Gro Haug 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 

Møtende varamedlemmer:  
A:     Wenche Jahrmann og Anne Odenmarck  
H: Ole Fredrik Nordby og Hilde Kristin Marås. 
FrP:  Kjetil Barfelt i sak 48/10. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, 
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
fung. økonomisjef Marit Kristoffersen, kulturskolerektor Alexander Krogh Plur og  
plan- og miljøvernrådgiver Cornelia Solheim. 
 

Diverse merknader:  
Ingen vara kunne møte for Ivar Ekanger (A).  
Kjetil Barfelt (FrP) deltok som vara for Ole Fredrik Nordby (H) i sak 48/10 og i 
habilitetsdrøfting. Formannskapet fant enstemmig Nordby inhabil i hht. Fvl § 6 a.  
 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen, sakene 48, 
53, 54,49 – 59/10, deretter ble dørene lukket etter anmodning fra Gro Haug (H) for 
meldingssak. 
 

 
Godkjent 24.09.2010 av fung. ordfører Marianne Røed og Hanne Marit Gran. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
48/10 10/1450 140 &13  
KOMMUNEPLAN 2011 – 2023 HØRING  
 
49/10 05/241 142   
E18 FRA AKERSHUS GRENSE TIL VINTERBRO  
- FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN 
 
50/10 10/270 143   
SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB PÅ ÅS  
- ENDELIG PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN 
 
51/10 10/575 L12   
FLYTTING AV SENTER FOR HUSDYRFORSØK  
- ENDELIG PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN  
 
52/10 07/2861 REG R-251  
R-251 – ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN  
- BEHANDLING I KOMMUNEPLANUTVALGET 
 
53/10 10/2848 145 &14  
2. TERTIALRAPPORT 2010  
 
54/10 10/2894 153   
BUDSJETTREGULERING 2. TERITAL 2010  
 
55/10 10/292 613 &55  
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER – TÅRNVEIEN 6  
 
56/10 10/1778 D12   
ÅS KULTURHUS – FREMTIDIG BRUK  
 
57/10 10/2871 614 &40  
KULTURBYGGET  
VEDR. ETABLERING AV NYTT VENTILASJONSANLEGG TIL KINOEN 
 
58/10 10/1779 033   
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2011  
 
59/10 07/1791 X43   
FRITAK FRA VERV I ÅS FORLIKSRÅD  



Side 3 av 27 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 22.09.2010 
1. Kommunen arbeider med å løse problem etter rehabiliteringen på Ås ungdoms-

skole. Det er vanskelig å senke temperaturen raskt nok til vanlig bruk etter varmt-
vannstilbud. 

2. Det er pr. 20.09.2010 bevilget 3,8 mill. kroner i vederlagsordning for tidligere 
barnevernsbarn. 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 22.09.2010 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 22.09.2010 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

På anmodning fra Gro Haug (H) ble møtet lukket for drøfting av en sak under 
eventuelt. 
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F-sak 48/10  
KOMMUNEPLAN 2011 - 2023 HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14, 1. ledd legges forslag til 
kommuneplan 2011 - 2023 for Ås kommune, datert 8.09.10, ut til høring og offentlig 
ettersyn. Frist for uttalelser settes til 2 måneder etter at høringsforslaget er vedtatt. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Kjetil Barfelt (FrP) deltok som vara for Ole Fredrik Nordby (H) i sak 48/10 og i 
habilitetsdrøfting. Formannskapet fant enstemmig Nordby inhabil i hht. Fvl § 6 a.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
Kommuneplanen behandles 2. gang i formannskapet den 13. oktober og behandles i 
kommunestyret i et senere møte. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende behandlingsmåte: 
Innleverte forslag følger saken til 2. gangs behandling i formannskapet. 
Øvrige forslag fra partiene sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, 
kierulf@as.kommune.no innen tirsdag 28. september 2010. 
 
Anne Odenmarck (A) fremmet forslag, se vedlegg 1. 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag, se vedlegg 2. 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet forslag, se vedlegg 3. 
 
Votering: (8 stemmer) 
V's forslag og omforent forslag til behandlingsmåte ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14, 1. ledd legges forslag til 
kommuneplan 2011 - 2023 for Ås kommune, datert 8.09.10, ut til høring og offentlig 
ettersyn. Frist for uttalelser settes til 2 måneder etter at høringsforslaget er vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak om videre behandling: 
Kommuneplanen behandles 2. gang i formannskapet den 13. oktober og behandles i 
kommunestyret i et senere møte. 
 
Innleverte forslag følger saken til 2. gangs behandling i formannskapet, jf. vedlegg 1-
3. Øvrige forslag fra partiene sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, 
kierulf@as.kommune.no innen tirsdag 28. september 2010. 
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F-sak 49/10  
E18 FRA AKERSHUS GRENSE TIL VINTERBRO  
- FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til planprogram for konsekvensutredning og kommunedelplan for E 18 fra 

Akershus grense til Vinterbro datert august 2010 vedtas som oppstartgrunnlag for 
planarbeidet med følgende tillegg: 
• I konsept 1 b skal det i tillegg til en fartsgrense på 90 km/t også utredes en 

fartsgrense på 100 km/t. 
• I konsekvensutredningen skal det inngå en utredning om hvilke konsekvenser 

de tre konseptene vil ha for utbedring av eksisterende lokalvegsystem og for 
bygging av nytt lokalvegsystem.  

• I konsekvensutredningen skal det inngå en utredning om framtidig gang- og 
sykkelveisystem knyttet til de tre konseptene.  

• I konsekvensutredningen skal det inngå en utredning om hvordan påkobling av 
framtidig FV 152 (jfr gjeldende kommuneplan for Ås (2007 – 2023)) vil bli for 
de tre alternative konseptene. 

2. Forslag til planprogram og oppstart av kommunedelplanarbeidet kunngjøres. 
3. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 18.10.10 til 29.11.10. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Anne Odenmarck (A) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
I tillegg utredes vedlagte forslag fra grunneiere i området, men der siste kulepunkt 
utgår og erstattes av Venstres forslag. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

• Det utredes at så mye som mulig av veien legges i tunnel. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet tilleggsforslag til Ap's forslag: 

• I konsekvensutredningen skal det inngå utredning av konsekvenser for 
arrondering og effektiv drift av landbruksarealer for alle alternativene. 

 
Ole Fredrik Nordby (H) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

• Utrede 3-felts vei på strekningen Nygård – Holstad. Dette vil redusere 
inngrepene betydelig, samt at man slipper toplan kryss. 

 
Votering: (8 stemmer)  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag med V's tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
Sp's forslag ble nedstemt 7-1(Sp). 
H's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
1. Forslag til planprogram for konsekvensutredning og kommunedelplan for E 18 fra 

Akershus grense til Vinterbro datert august 2010 vedtas som oppstartgrunnlag for 
planarbeidet med følgende tillegg: 
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• I konsept 1 b skal det i tillegg til en fartsgrense på 90 km/t også utredes en 
fartsgrense på 100 km/t. 

• I konsekvensutredningen skal det inngå en utredning om hvilke konsekvenser 
de tre konseptene vil ha for utbedring av eksisterende lokalvegsystem og for 
bygging av nytt lokalvegsystem.  

• I konsekvensutredningen skal det inngå en utredning om framtidig gang- og 
sykkelveisystem knyttet til de tre konseptene.  

• I konsekvensutredningen skal det inngå en utredning om hvordan påkobling av 
framtidig FV 152 (jfr gjeldende kommuneplan for Ås (2007 – 2023)) vil bli for 
de tre alternative konseptene. 

• I tillegg utredes vedlagte forslag fra grunneiere i området, men der siste 
kulepunkt utgår og erstattes av Venstres forslag: 
o 4-felts vei i nåværende strekning, men bygget for 100 km/time 
o Sammenhengende gang- og sykkelveisystem Ås – Holstad – Sneis – 

Egget – Nordby skole/ungdomsskole som kompensasjon. 
o Samordning med eventuell ny RV 152 fra Holstad til Ås. 
o Overbygd 4-felts vei forbi Aschjem med åpning mot Østensjøvannet eller 

tunnel er det eneste alternativet som ivaretar kulturlandskapet. 
o Viltunderganger, før og etter Sneissletta og ved kommunegrensa mot 

Kråkstad/Ski. 
o I konsekvensutredningen skal det inngå utredning av konsekvenser for 

arrondering og effektiv drift av landbruksarealer for alle alternativene. 
• Utrede 3-felts vei på strekningen Nygård – Holstad. Dette vil redusere 

inngrepene betydelig, samt at man slipper toplan kryss. 
2. Forslag til planprogram og oppstart av kommunedelplanarbeidet kunngjøres. 
3. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 18.10.10 til 29.11.10. 
 
 
  
F-sak 50/10  
SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB PÅ ÅS  
- ENDELIG PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN 
 
Rådmannens innstilling: 
Planprogram, datert 1.09.10, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås.  
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet tillegg til rådmannens innstilling: 
Konsekvenser, behov og løsninger knyttet til kollektivtrafikk må inntas i programmet. 
 
Votering: (8 stemmer)  
Rådmannens innstilling med SV's tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
Planprogram, datert 1.09.10, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås.  
Konsekvenser, behov og løsninger knyttet til kollektivtrafikk må inntas i programmet. 
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F-sak 51/10  
FLYTTING AV SENTER FOR HUSDYRFORSØK  
- ENDELIG PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Votering: (8 stemmer)  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
Planprogram for nytt senter for husdyrforsøk datert 01.09.10, legges til grunn for det 
videre arbeidet med forslag til reguleringsplan. 
 
 
  
F-sak 52/10  
R-251 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN 
- BEHANDLING I KOMMUNEPLANUTVALGET 
 
Rådmannens innstilling:  
Med henvisning til saksutredningen og i medhold av kommuneplan for Ås 2007-2019, 
arealdelen, går kommuneplanutvalget inn for at eiendommen gnr 15 bnr 7 og gnr 6 
bnr 2 opprettholdes som LNF-område i kommuneplanens arealdel og ikke 
omdisponeres til boligformål. 
     
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Anne Odenmarck (A) fremmet utsettelsesforslag for å få bedre tid til vurdering. 
 
Votering: (8 stemmer)  
Ap's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak som kommuneplanutvalg 22.09.2010: 
Saken utsettes til neste møte.         
 
 
 
F-sak 53/10  
2. TERTIALRAPPORT 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2010 tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, 
kierulf@as.kommune.no innen tirsdag 28. september 2010. 
 
Votering: (8 stemmer)  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
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Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
2. tertialrapport 2010 tas til orientering. 
 
  
F-sak 54/10  
BUDSJETTREGULERING 2. TERITAL 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringen foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for korrigering av budsjettallene i vedlegg 1 og 2. 
 
Votering: (8 stemmer) 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 22.09.2010: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for korrigering av budsjettallene i vedlegg 1 og 2. 
 
 
  
F-sak 55/10  
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER – TÅRNVEIEN 6 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 22.09.2010: 
1. Salgssummen for Tårnveien 6 overføres vedlikeholdsbudsjettet for kommunale 

leiligheter 
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø prioriterer hvilke leiligheter som skal rehabiliteres. 
 
  
F-sak 56/10  
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Saken var trykt separat, men sendt samtidig med innkallingen. 
Rådmannen korrigerte budsjettallet i prosjektplanen til kr 50.000. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet forslag om følgende endringer i prosjektplanen, jf. 
rådmannens innstilling pkt. 1: 
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a)Avsnittet  ”Interessegruppen Fire fra Ås ...” erstattes med:  
”Prosjektgruppen utdyper og avklarer de innspill som er kommet fra ulike parter om 
forslag til framtidige aktiviteter, organisering og drift av kulturhuset i Ås  inklusive 
utspillet fra innspillet Fire fra Ås. Det skal  særlig vurderes hvordan ulike samarbeids-
modeller kan tenkes virke inn på  realisering av ulike målsetninger som settes opp for  
driften av kulturhuset. Det lages på basis av denne drøftingen en anbefaling av  
hvilken samarbeidsmodell som er å foretrekke.”   
 
b) Avsnittet ;”Avklarte betingelser...” endres til:  
”Avklarte betingelser, arbeidsdeling og rolleforståelse mellom Ås kommune, 
profesjonelle aktører slik som 4fra Ås, og frivillige aktører.” 
 
c) Avsnittet;   ”En anbefaling av en driftsform for kulturhuset som ...” endres til:  
”På basis av en vurdering av hvordan ulike samarbeidsmodeller kan tenkes virke inn 
på  realisering av ulike målsetninger som settes opp for  driften av kulturhuset gjøres  
en anbefaling av  hvilken samarbeidsmodell som er å foretrekke.  Her legges det vekt 
på å drøfte og utarbeide  forslag til avtale mellom kommunen og de berørte parter 
som inkluder bl.a. de  økonomiske forutsetningene og  fordeling av bruken av 
kinosalen mellom forskjellige brukergrupper. 
 
d) Setningen ; ”Prosjektet skal fokusere på …." utgår. 
 
e) Setningen "4fra Ås v/ Magnus Ulvik”  om hvem som er prosjektleder erstattes med: 
”Kommunen setter av ressurser til en prosjektleder for utredningen. Prosjektlederen 
skal ikke komme fra gruppen 4fra Ås.” 
 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 4-4(3H og SV) med ordførers dobbeltstemme ved 
alternativ votering mot SV's forslag. 
 
Gro Haug (H), Hilde Kristin Marås (H), Ole Fredrik Nordby (H) og Hanne Marit Gran 
(SV) anket saken til kommunestyret i hht. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3. 
 
Formannskapets vedtak 22.09.2010 – mindretallsanket til kommunestyret: 
1. I tråd med vedlagte prosjektplan utarbeides en rapport som avklarer og 

konkretiserer betingelser og muligheter for et samarbeid med interessegruppen 
”Fire fra Ås”.  

 
2. Kulturhusrapporten og dette saksfremlegget legges til grunn for utarbeidelse av 

en drifts- og aktivitetsplan for bygningen fra og med 01.02.2011  
Planen legges fram for formannskapet så snart det er praktisk mulig. 
 

3. Rådmannen søker å innarbeide følgende ressurser til kulturhuset i forslag til 
økonomiplan 2011-2014:  
1. 0,5 ny stilling til 31.07.2011 
2. 1,7 nye stillinger fra 01.08.2011 
3. Driftsbudsjett for 2011 på kr 1.000.000 
4. Driftsbudsjett fra 2012 på kr 1.400.000,- 
5. Investeringsbudsjett på kr 610.000,- 
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F-sak 57/10  
KULTURBYGGET  
VEDR. ETABLERING AV NYTT VENTILASJONSANLEGG TIL KINOEN 
 
Rådmannens innstilling til formannskapet: 
Alternativ 1:  

1. Det etableres nytt ventilasjonsanlegg til Kinoen etter foretatt detaljprosjektering 
med påfølgende tilbudsbeskrivelse. 

2. Prosjektavsetningen økes med 2,5 mill kroner for å gjennomføre prosjektet. 
Prosjektet vil da ha en tilstrekkelig reserve for nødvendige tilleggsarbeider og 
uforutsette tillegg. 

Alternativ 2: 
Det etableres ikke nytt ventilasjonsanlegg i kinoen. 

 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Plankomiteens enstemmige uttalelse 21.09.2010 i PK-sak 28/10 ble sendt på e-post 
22.09.2010 og presentert i møtet, jf. vedlegg. 
 
Saken sendes kommunestyret for avgjørelse da formannskapet har beløpsgrense på 
kr 1.000.000 pr. prosjekt i hht. Ås kommunes reglementer pkt. 6.3. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling, alternativ 1, ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
1. Det etableres nytt ventilasjonsanlegg til Kinoen etter foretatt detaljprosjektering 

med påfølgende tilbudsbeskrivelse. 
2. Prosjektavsetningen økes med 2,5 mill kroner for å gjennomføre prosjektet. 

Prosjektet vil da ha en tilstrekkelig reserve for nødvendige tilleggsarbeider og 
uforutsette tillegg. 

 
 
  
F-sak 58/10  
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2011  
 
Ordførers innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Votering: (8 stemmer) 
Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2011 vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 
For hovedutvalgene er møtetidspunktene kun retningsgivende, men likevel slik at de 
holder sine møter i de angitte ukene. 
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F-sak 59/10  
FRITAK FRA VERV I ÅS FORLIKSRÅD  
 
Ordførers innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 22.09.2010: 
Votering: (8 stemmer) 
Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.09.2010: 
1. Gerd Berntsen fritas fra vervet som formann/medlem av Ås forliksråd. 

2. Kristian Sverre fritas fra vervet som medlem.  

3. Saroj Pal fritas fra vervet som varamedlem. Permisjon avslås. 

4. Som nytt medlem på plass nr. 2 etter opprykk velges: _______________ 

5. Som nytt medlem på plass nr. 3 velges: _______________ 

6. Som nytt varamedlem på plass nr. 3 etter opprykk velges: _______________ 

7. Som ny formann velges: _______________ 

8. Fritak for Saroj Pal gjelder fra vedtaksdato. Øvrige fritak og valg gjelder fra den 
dato forliksrådet setter og ut perioden, dvs. til 1. januar 2013. 
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VEDLEGG TIL FORMANNSKAPETS PROTOKOLL 22.09.2010 

 
 

F-sak 48/10 
Kommuneplan 2011 – 2023 Høring 

 
VEDLEGG 1 – Arbeiderpartiets forslag i formannskapet 22.09.2010 
Som innstillingen med følgende endringer i høringsutkastet: 
 
Kriterier for lokalisering av boligområder:  
Side 28 
1.kulepunkt: ”Resterende behov for nye lokaliteter skal i hovedsak legges til andre 
kollektivbetjente områder, fortrinnsvis Solberg på grunn av nærheten til Ski stasjon. 
 
Nytt 2. kulepunkt: På grunn av manglende skolekapasitet på Solberg skole i mange 
år fremover skal også andre utbyggingsområder vurderes. Bebyggelse her vil 
rekkefølgebestemmes i forhold til total boligvekst i kommunen og må forventes å ville 
gå ut over denne planperioden (2011-2023). 
 
Nytt 3. kulepunkt: Askehaugåsen vil være et fremtidig boligområde avhengig av 
grunnforhold og mulige arkeologiske funn. Bebyggelse her vil rekkefølgebestemmes i 
forhold til total boligvekst i kommunen og må forventes å ville gå ut over denne 
planperioden (2011-2023). 
 
Kriterier for lokalisering av næringsområder: 
6. kulepunkt gis samme tekst som på side 78, siste kulepunkt under 4. retningslinjer 
for underformål næringsbebyggelse: ”Plasskrevende varehandel bør lokaliseres der 
hvor det er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på 
vegnettet.” 
 
Side 30, Bebyggelsesstruktur:  
Siste setning i 2. kulepunkt tas ut: Resterende boliger skal kanaliseres til Solberg. 
 
4. kulepunkt tas ut: Vurdere omdisponering av Askehaugåsen hyttefelt til bolig i et 30-
års perspektiv 
 
6. kulepunkt gis samme tekst som på side 78, siste kulepunkt under 4. retningslinjer 
for underformål næringsbebyggelse: ”Plasskrevende varehandel bør lokaliseres der 
hvor det er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på 
vegnettet.” 
 
Side 32, Boligprogram: 
Følgende tekst justeres slik: Resterende behov for nye lokaliteter vurderes lagt til 
Solberg på grunn av nærheten til Ski stasjon.  
Følgende setninger utgår: Dette utgjør til sammen 160 boliger. Kommunen vil vurdere 
omdisponering av Askehaugåsen hyttefelt til bolig i et 30 års perspektiv.  
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Side 37, Næringsarealer: 
4. kulepunkt, gis samme tekst som på side 78, siste kulepunkt under 4. retningslinjer 
for underformål næringsbebyggelse: ”Plasskrevende varehandel bør lokaliseres der 
hvor det er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på 
vegnettet.” 
 
Side 38: Sjekk teksten i første kulepunkt 
 
Side 67, Arealer til boligformål:  
Følgende setning utgår: ”I perioden 2011-2023 vil det derfor være behov for nytt areal 
som kan romme ca 650 boliger fordelt på ca 490 boliger til Ås sentrum og ca 160 
boliger til Solberg. ” og erstattes med: Boligbehovet for perioden 2011-2023, utenom 
Ås sentrum, dekkes via omdisponeringer i kommunen for øvrig. Kommunestyret vil ta 
stilling til aktuelle byggeområder etter at høringsuttalelsene har kommet inn. 
 
Solberg krets 
• Rekkefølgebestemt utbygging i forhold til skolekapasitet vil bli vurdert når 

høringsuttalelsene har kommet inn 
• Det avsettes areal til mulig fremtidig gangvei på område BN1 på østsiden av 

Søndre Tverrvei   
• Det søkes inngått opsjonsavtale i forhold til erverv av areal til etablering av 

sykehjem/omsorgsboliger. 
 
Åsgård krets 
Forslag 11 f: Kjerringjordet, ”Låven” – tas ikke med videre 
Forslag 33: Granveien – tas med videre 
 
Brønnerud krets 
Forslag 47: Kilehagen vest – tas med videre 
 
Nordby krets 
Forslag   9:  Askehaugåsen nord – tas med videre til boligformål/offentlig formål 
Forslag   9: Skog Nordby/Nordbytun – beholdes som LNF-område 
Forslag 39: Liahøi – tas med videre 
Forslag 50: Askehaug gård – tas med videre 
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F-sak 48/10 forts. 
Kommuneplan 2011 – 2023 Høring 

 
VEDLEGG 2 – FrP's forslag i formannskapet 22.09.2010 
 

Side 6 
Punkt Medarbeidere endres til: 

Kommunen har kompetente medarbeidere og en fleksibel, lærende og 
kostnadseffektiv organisasjon.  

 
Side 9 
Punktet Areal og naturforvaltning endres til: 

Ås kommune skal ha en effektiv og bevisst arealforvaltning der natur, grønne 
områder i størst mulig grad tas vare på. 
Befolkningen i Ås øker og dette betyr at mer areal må tas i bruk til 
utbyggingsformål. Det er et viktig nasjonalt og regionalt mål å planlegge slik at 
transportbehov og biltrafikk ikke øker unødig. Kommunen skal følge opp dette 
gjennom fortetting, transformasjon og utbygging i områder som er betjent av 
kollektivtrafikk. Økt utbygging kan komme i konflikt med jordvern og områder 
med verdi for lek og friluftsliv, biologisk mangfold og sammenhengende 
grønnstruktur. Kommunen skal tenke langsiktig og helhetlig i sin 
arealforvaltning. Det betyr blant annet at verdifulle områder skal settes av og 
skjermes mot inngrep.  

 
Side 11 
Den gråmarkerede teksten i pkt 3.3 endres som på side 6 til: 

Kommunen har kompetente medarbeidere og en fleksibel, lærende og 
kostnadseffektiv organisasjon.  

 
Side 12 
Under ”God ledelse….” 

Setningen: Ledelse skal utøves med mye tillit og lite detaljstyring og kontroll 
endres til: Ledelse skal utøves gjennom målstyring og oppfølgning. 

 
Under ”God organisering…” 
Avsnittet endres til: 

Kompleksiteten i kommunens tjenestetilbud stiller høye krav til ledere om god 
organisering, samstemthet, samspill, struktur og innhold. Det stiller høye krav 
til medarbeidere om selvstendighet og helhetsforståelse. I en organisasjon må 
det være balanse mellom systemer og kulturer for å møte kravene om utvikling 
og endring.  
En god organisasjon i balanse er bevisst hvorfor den er til, og har høye 
ambisjoner med klare mål og en kultur som evner å iverksette strategiene. 
Organisasjonens effektivitet og kvalitet avgjøres av arbeidets organisering og 
relasjonene i organisasjonen. Nøkkelen er støttende ledere som evner å sette 
mål og følge opp disse, samt å utløse den positive energien som finnes i den 
enkelte ansatte og i grupper. Samtidig må systemer, regler og byråkrati 
understøtte og gi handlingsrom for denne energien de mål som er satt.  
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Side 12 
Under ”Effektiv tjenesteproduksjon” 

Setningen ”Strukturelle forhold, blant annet knyttet til gjeldende 
bygningsmasse, gjør at en god del av effektiviseringspotensialet ikke kan tas 
ut på kort sikt.” utgår. 
 
Følgene setning legges til: 
Det er ikke nok å ligge på gjennomsnittet. Målet skal være å ligge blant de 
25% beste kommuner på de enkelte områder.  

 
Side 12 
Under ”God forvaltning av aktiva”. 
Følgende legges til etter første avsnitt: 

Det skal arbeides aktivt for å tilpasse kommunens bygnings- og anleggsmasse 
til behovet. 

 
Side 13 
Nytt hovedpunkt under 3.4 Økonomi. 

Budsjetterings- og regnskapsprinsipper 
Kommunen skal nytte anordningsprinsippet i sin budsjettering og 
regnskapsføring. Anordningsprinsippet skal følges på månedsbasis. 
Kostnader skal budsjetteres på de poster i regnskapet der de hører hjemme. 
Som eksempel skal kostnader til boliger for innbyggere med lav boevne ligge 
på Helse og Omsorgsbudsjettet og ikke på Eiendomsbudsjettet.   

 
Side 16-20 
Befolkningsøkningen endres til 2,5% 
 
Side 25 
Under punktet Regionale føringer: 

Setningene: ”Boligbyggingen skal i stor grad tilknyttes byer og tettsteder langs 
det eksisterende kollektivnettet. Kontorarbeidsplasser og publikumsrettet 
service skal plasseres ved viktige stasjoner på jernbanenettet og andre større 
kollektivknutepunkt”.  
Endres til: Boligbyggingen, kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service 
skal i stor grad skje i tilknytning til det eksisterende kollektivnettet.” 

 
Side 26: 
Under Senterstruktur. 

Hele siste setning: ”Fylkesplanen gir……” strykes. 
 
Under punktet Transportstruktur: 

Etter avsnittet om Rv 152 føyes følgende setning til. 
”Det skal utredes om Rv 152 kan føres fra vest og nord for Ås tettsted (fra 
området Korsegården vest for UMB med en linjeføring i området Einarstujordet 
– mellom Dylterud/Norderås – Stein frem til Holstad istedenfor å bygge ny Rv 
152 langs jernbanen fra Ås til Holstad”. 
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Side 27 
Under Senterstruktur. 

Setningene ”Lokaliseringen av Vinterbro………….for det lokale markedet”. 
Utgår 

 
Under bebyggelse/kriterier for lokalisering av boligområder. 

Første kulepunkt utgår. 
I tredje kulepunkt endres 2% til 2,5% 
I fjerde kulepunkt endres til 75% til 65% 
I femte kulepunkt tas ”fortrinnsvis Solberg på grunn av nærheten til Ski 
stasjon” bort. 
Sjette kulepunkt endres til: Utover dette skal stegvis omdisponering av 
eksisterende område for fritidsbebyggelse på Askehaug til boligområde 
gjennomføres - dette området er allerede berørt av utbygging.  

 
Side 28 
Under Bebyggelse/Kriterier for lokalisering av næringsområder 

Første setning i første kulepunkt utgår. 
Andre kulepunkt utgår. 

 
Side 29 
Transportstruktur 

Etter avsnittet om Rv 152 legges følgende til: 
”Det skal utredes om Rv 152 kan føres fra vest og nord for Ås tettsted (fra 
området Korsegården vest for UMB med en linjeføring i området Einarstujordet 
– mellom Dylterud/Norderås – Stein frem til Holstad istedenfor å bygge ny Rv 
152 langs jernbanen fra Ås til Holstad”. 

 
Side 30 
Under bebyggelsesstruktur: 

I første kulepunkt endres 2% til 2,5%, og  
I andre kulepunkt endres 75% til 65%. 
Tredje kulepunkt utgår. 
I fjerde kulepunkt utgår ”…i et 30 års perspektiv”. 
I femte kulepunkt utgår første setning. 

 
Under transportstruktur: 

I første kulepunkt legges følgende til: ”Det skal utredes om Rv 152 kan føres 
fra vest og nord for Ås tettsted (fra området Korsegården vest for UMB med en 
linjeføring i området Einarstujordet – mellom Dylterud/Norderås – Stein frem til 
Holstad istedenfor å bygge ny Rv 152 langs jernbanen fra Ås til Holstad”. 

 
Side 31 
Under Boligtyper: 

Kommuneplanen kompletteres med samme informasjon om Nordby. 
 
Side 32 
Under Boligprogram 

I annet avsnitt endres 2% til 2,5%. Punktet oppdateres. 
 



Side 17 av 27 

Side 41 
Nytt punkt under Kommunale tjenester. 

Kommunen skal utrede kostnadene med å yte service og tjenester til studenter 
ved UMB, både offisielt bosatte i Ås kommune, og med hjemstedsadresse 
andre steder enn i Ås kommune. 

  
Side 45-49 
Forslag: 

Tallmaterialet kvalitetssikres.  
Det virker bl.a. ikke som om økningen på nærmere 200 på Rustad/Åsgård i 
perioden 2010-2020 gjenspeiles i tallene for Ås ungdomsskole 2013-2023 der 
økningen kun er ca 50.  

 
Side 51 
Det er ikke samsvar mellom Kommuneplanens innehold vedrørende skole på 
Dyster/Eldor og reguleringsplanen av Dyster/Eldor. 
 
Side 52 
Under Friluftsliv 

Setningen ” Det er behov for å gjøre stien sammenhengende over 
kommunegrensen i nord”. Endres til ” Det er behov for å gjøre stien 
sammenhengende fra Breivold til Strandenveien og over kommunegrensen i 
nord.”  

 
Side 62 
Idrett 

Avsnittet omskrives til å reflektere at ”fotballgruppa” (antagelig fotballgruppa i 
ÅS IL) ikke er det eneste fotballaget i Ås kommune. 

 
Side 67 
Areal til boligformål 
Første avsnitt endres til: 

Kommuneplanen legger grunnlag for en ønsket befolkningsvekst på 2 2,5 % i 
gjennomsnitt per år frem til 2023. Gjeldende kommuneplan inneholder en 
boligreserve på totalt ca 1500 boliger. I perioden 2011-2023 vil det derfor være 
behov for nytt areal som kan romme ca. 650 boliger fordelt på ca 490 boliger til 
Ås sentrum og resten ca 160 boliger til Nordby/Solberg. I Ås tettsted dekkes 
dette gjennom fortetting og transformasjon i allerede bebygde områder og noe 
nytt areal til boligformål. På Solberg er det lagt ut noe mer boligareal.  

 
Følgende legges til: 

Nordby krets. 
Eksisterende område for fritidsbebyggelse i Askehaugåsen (fra Bæk til 
Askehaugveien) legges ut til boligformål. 
Området mellom Askehug gård og dagens nordøstre grense for 
fritidsbebyggelsen (ref innspill til kommuneplanen) legges ut til boligformål.   
Området vest for Liahøy (ref innspill til kommuneplanen) legges ut til 
boligformål.  
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Side 69 
Forslag: 

Tekst og markeringer på kart vedrørende hensynssoner utgår.  
Hele pkt 4 utgår. 

 
Side 70 
Hele punktet om byggegrenser utgår 
 
Tillegg under 8.7 ny E18 

Utbygging av E18 i tilnærmet nåværende trase med fartsgrense 100 km/t 
utredes. 
Viltunderganger etableres ved Langli og i området vest for jernbanen. 
 

Side 77 
Underformål boligbebyggelse. 

Annet kulepunkt. Maksimal tillatt bebygd areal BYA endres fra 22% til 25% 
Tredje kulepunkt. Maksimal tillatt bebygd areal BYA endres fra 26% til 30% 
Ellevte kulepunkt. Minimumsstørrelse på tomter endres til hhv 600 og 1000 
m2. 

 
Side 79 
Kapittel 3 utgår. 
 
 
Ytterligere forslag ang side 72-79 også i HTMs behandling 
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F-sak 48/10 forts. 
Kommuneplan 2011 – 2023 Høring 

 
VEDLEGG 3 – SV's forslag i formannskapet 22.09.2010 
 
Generelt: 
 
Nytt punkt 8.8.: Særlige prosjekter: 
1. 8.8.1:  I samarbeid med bl.a. UMB og SiÅs initieres et prosjekt (eventuelt som 

kommunedelplan) med sikte på tilrettelegging av forskjellig type bygningsmasse 
for utleie som studentboliger. 

2. 8.8.2. I samarbeid med grunneierorganisasjoner og aktuelle myndigheter 
initieres et prosjekt (eventuelt som kommunedelplan) med sikte på å aktivisere 
bruk av bygningsmasse på landbrukseiendommer. 

3. 8.8.3. I samarbeid med grunneierorganisasjoner initieres et prosjekt (eventuelt 
som kommunedelplan) med sikte på å ordne forholdene med hensyn på 
massedeponier i kommunen. 

4. 8.8.4. I samarbeid med grunneierorganisasjoner initieres et prosjekt (eventuelt 
som kommunedelplan) med sikte på å tilrettelegge for et system av merkede 
turstier i områder der slike tilbud mangler, samt ridestier der det er behov. 
 

Tekstdelen s 61 mflg. (Friluftsliv) 
5. 2. avsnitt (nederst på side 61): Setningen ”Allemannsretten står foran…” tas ut. 
6. 2. avsnitt: Setningen ”Dette kan i økende grad…” tas ut. 
7. S 62, 1. setning  ”Nye former for friluftsliv…” tas ut. 
8. S 62, 2. avsn. 1. setning:  ”Over hele kommunen” byttes ut med ”i deler av”. 
 
Til kapitel 9. Planbestemmelser (forslag til vurdering): 
9. I §11 bør det presiseres at krav til utomhus forhold både gjelder sett innad i 

reguleringsområdet, men også med hensyn på strukturer, forekomster og 
sammenhenger utenfor området. 

10. §14 pkt 3, 3. kulepunkt: I den grad beskyttede vassdrag konkret må nevnes bør 
utvalget utvides med også andre større bekker. Følgende nye bør åpenbart med: 
Kråkstadelva, Kroerbekken, Norderåsbekken, Bekken fra Sporenesmyra vestover 
til Vastadtjern, Rustadbekken til Østensjøvannet og bekken fra Ski sentrum til 
Østensjøvannet. Følgende bør vurderes: Bekken fra Korsegården og sørover 
(Beverdalen), bekken fra Sporenesmyra og sørover, bekken fra Rv 152 ved 
Holstadkulen og sørover, bekken fra Kilehagen og sørover (forbi 
Tømmerkastet/Pumpehuset), bekken fra Ommen og sørvestover, bekken fra 
Revaug/Kjetterud og sørover, bekken gjennom Svenskedalen, bekken som 
munner ut ved Bekk, Labråtenbekken, bekken gjennom Vinterdalen, bekken fra 
Verken til Vinterbru, bekken forbi Stuene, bekken fra øst mot Østensjøvannet 

 
Hensynssone felles planområder (s 79):   
11. For foreslåtte utbyggingsområder (dersom område blir med på høring) foreslås i 

tillegg: BN2, B8 og B1  
12. Grensene for område for PBL§11-8e bør omfatte nærliggende utmarksarealer 

som vil få spesiell belastning for områdene BN2 og B1, 
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Til plankartet: 
Generelt:   
13. Under høringen bør plankartet trykkes med et bakgrunnskart som gir leserne 

bedre orienteringsmulighet i kartet.  
14. Det finnes en lang rekke enkelthus og husklynger i nåværende NLF som bør være 

inntegnet på kartet innenfor kategorien LNF underformål b. 
 

15. Område N1 (Nordbyjordene):  Området tas ut av planen før høring. 
16. Område B1: (Israndveien) Området tas ut av planen før høring. 
17. Område B2: Området tas ut av planen før høring  
18. Område SHF (Einarstujordet): Området for videre planutvikling utvides til å 

omfatte skogsområdet øst for midten av dalen som går sørover fra Einarstua fram 
til campus ved pelsdyrgården og videre i samme retning (men god avstand fra 
kirken) fram mot KA-bygningen. Tilsvarende bør området reduseres mot øst unna 
kanten over beitene på Nordbyenga.  

19. Området B7 (Burum skog):  
Prinsipalt: Området tas ut av planen før høring  
Subsidiært:  En grønn sone med regulerte friområder markeres sør for veien i 
sørkant av feltet. Et grønt areal mellom jordet og bebyggelsen påføres som 
skjerm.  Alternativ adkomst til utmark fra Herumveien inntas i tekstdelen. 

20. Område B8 (Rustadporten): Området påføres et relativt bredt grønt felt mot nord 
samt en tilsvarende sone mot jordene i sør-øst. 
 

Andre endringer av arealplan før høring 
21. ”Brannstasjonstomta” Brønnerud:  Arealet tilbakeføres til NLF før høring. 
22. Friområdet sør for O2:  Friområdet reduseres i utstrekning mot vest (mot 

Herumveien) tilstrekkelig for en 400 meters bane på Lillebrann. Det bort-tatte 
arealet tilbakeføres til NLF. 

23. Området N2 (Søråsjordet nordøst) Næring og offentlig område;  
Prinsipalt: Så vel N2 som Det offentlige området tas ut av planen og tilbakeføres 
til NLF.  
Subsidiært; N2 går ut og det offentlige området begrenses til evt. framtidig ny 
Skolevei. Arealene vest for ny Skolevei tilbakeføres til NLF. 
Atter subsidiært: N2 utlegges til offentlige formål. 

24. Området for offentlige formål langs Ekornskogen (Søråsjordet nordøst): Området 
tas ut av planen og tilbakeføres til NLF. 

 
Tillegg til kapitel 8.7: E18 
25. Enkelte av alternativene kan medføre at boliger må saneres.  Arealer for 

eventuelle erstatningsboliger vurderes når slikt behov er avklart. 
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F-sak 49/10  

E18 fra Akershus grense til Vinterbro… 
VEDLEGG: Forslag fra grunneiernes arbeidsgruppe den 20. september 2010 
 

 
 



Side 22 av 27 



Side 23 av 27 

F-sak 56/10  
Ås kulturhus – fremtidig bruk 

VEDLEGG 1 

Forslag til  
PROSJEKTPLAN 
Behandlet i formannskapet 22.9.10 

 
Prosjektnavn  
 

 
Betingelser og muligheter for samarbeid 
om drift av Ås kulturhus 
 

 

Bakgrunn  

- Hvor er planarbeidet/prosjektet 
forankret? 
 

Vedtak i formannskapet i juni 2010 

- Beskriv de viktigste grunnene for at 
planarbeidet/prosjektet skal 
gjennomføres? 
 

Interessegruppen Fire fra Ås har levert et innspill om å drifte et 
profesjonelt kulturtilbud i kulturshuset i samarbeid med 
kommunen. På bakgrunn av møte i formannskapet i juni 2010 
og temamøte med kulturlivet 7. september 2010 vurderes 
tilbudet som interessant, og må utredes med tanke på de 
praktiske og økonomiske konsekvensene av et samarbeid. Det 
er også behov for å avklare hvilken samarbeidsform som er 
best egnet. 

 

Mål 

- Hva vil resultatet av et vellykket 
prosjekt være etter at 
planarbeidet/ prosjektet er 
avsluttet? 
(Effektmål) 

 

Avklarte betingelser, arbeidsdeling og rolleforståelse mellom 4fraÅs, 
Ås kommune og frivillige aktører. 
 

- Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 
(Resultatmål) 
 

 

En anbefaling av en driftsform for kulturhuset som – 
• inkluderer et samarbeidsforhold og mulige 

samarbeidsformer med gruppen Fire fra Ås 
• avklarer hvilke deler av driften en eventuell 

samarbeidsavtale skal omfatte 
• synliggjør hvilke betingelser og utfordringer kommunen og 

Fire fra Ås har ved et samarbeid, og hvordan virksomheten 
det ønskes avtale om inngår som en del av den totale driften 
av kulturhuset, herunder også hvordan andre frivillige 
aktører kan finne sin plass 

• avklarer de økonomiske forutsetningene for en avtale 
 

Rammebetingelser og avgrensning  
- Hva må vi lykkes med for at 

prosjektet/planarbeidet skal 
kunne realiseres? 

- Avgrensing 
 

• Medvirkning fra berørte parter, og felles forståelse for utfordringer 
og muligheter. 

• En løsningsorientert og fleksibel holdning mht å finne en modell 
som alle kan leve med 

• Prosjektet skal fokusere på en eventuell inngåelse av en 
samarbeidsavtale mellom kommunen og Fire fra Ås om deler av 
driften i kulturhuset 
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Budsjett 
- Hva er prosjektets/planarbeidets 

totale budsjett? 
 

 

 
Kommunen stiller kr 50.000,- til rådighet for gjennomføring av 
prosjektet. Beløpet dekkes under konto 1100 Kommunestyre og 
formannskap, og belastes underkonto 149090 1100 100 
 

Organisering 
- Hvem er oppdragsgiver?  Formannskapet 

- Hvem er oppdragstaker? Rådmannen 

- Hvem deltar i styringsgruppa? Rådmannens ledergruppe 
 

- Hvem er prosjektleder? 4fraÅs v/ Magnus Ulvik  

- Hvem deltar i prosjektgruppa? 

 

Rektor kulturskolen 
Arne Hågensen 
Ståle Martinsen 
Arnt Øybekk 
Hovedverneombudet 
En representant fra Ås kulturforum  
 

- Hvem er referansepersoner /-
gruppe? 

 

HOK 
Kulturforum 
Biblioteket 
 

Tidsramme for prosjektperioden 
- Start 

- Slutt 

Straks vedtak er fattet 
 
Etter 6 uker 
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F-sak 57/10  
Kulturbygget vedr. etablering av nytt ventilasjonsanlegg til kinoen 

 
PK-sak 28/10 (Plankomiteen) 

 

KULTURBYGGET VEDR. ETABLERING AV NYTT VENTILASJONSANLEGG TIL 
KINOEN 
 
Rådmannens innstilling til plankomiteen: 
Alternativ 1 

1. Det etableres nytt ventilasjonsanlegg til Kinoen etter foretatt detaljprosjektering 
med påfølgende tilbudsbeskrivelse. 

2. Prosjektavsetningen økes med 2,5 mill kroner for å gjennomføre prosjektet. 
Prosjektet vil da ha en tilstrekkelig reserve for nødvendige tilleggsarbeider og 
uforutsette tillegg. 

 
Alternativ 2: 

Det etableres ikke nytt ventilasjonsanlegg i kinoen. 
 
 
Plankomitéens behandling 21.09.2010: 
Plankomiteen diskuterte seg frem til følgende uttalelse:  
Tilsvarer plankomiteens vedtak. 

  
Votering: Overnevnte punkter ble enstemmig vedtatt. 
 
Plankomitéens vedtak 21.09.2010: 
 
a)  
Avgrensning av prosjektet samt konkretisering av konsekvenser ved valgt teknisk 
løsning av kinosal:  
 
Plankomiteen presiserer at ventilering av garderobene til scenegarderoben samt 
aktivitetsrommet i kjelleren, ikke lenger vil få mekanisk ventilasjon etter eventuelt 
etablering av nytt ventilasjonsanlegg  for kinosal. Ventilering av disse overnevnte rom 
kan etableres på senere tidspunkt uten nevneverdig ekstra kostnader.  
 
b) 
Foreliggende forslag til løsning for etablering av ventilasjonsanlegg til kinosal, låser 
kinosalen til eksisterende planløsning. 
 
c)  
Nytt ventilasjonsanlegg med valgt roterende varmegjenvinning, vil ved valgt forlenget 
driftstid, kunne forbedre oppvarmingen av kinosalen.  Utbedring eller utvidelse av 
dagens varmeforsyning via radiatorer, er ikke inkludert i prosjektets forutsetning. 
 
d) 
Plankomiteen vurderer det kostnadseffektivt å etablere nytt ventilasjonsanlegg til 
kinosalen på nåværende tidspunkt fordi:  

• Dette sparer kostnader til rigg og drift 
• Utgifter til demontering av himlinger 
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e)  
Konsekvenser ved ikke å etablere nytt ventilasjonsanlegg av kinoen, vil gjøre bruken 
av kinosalen uegnet ved lave utetemperaturer og stor personbelastning i kinosal.  
 
f) 
Økonomi 
Av uavklarte kostnader, fremkommer, ut fra opplysninger fra teknisk sjef, at 
flyttekostnader er og vil bli belastet prosjektet Kulturbygget, med ca kr 100 000. 
Prosjektets fase 1 + 2 slik prosjektert og igangsatt synes trygg. 
 
g) 
Plankomiteen anbefaler at formannskapet bevilger 2, 5 millioner kroner inkl. mva., 
tilsvarende kostnader til etablering av nytt ventilasjonsanlegg, inkl. 
prosjekteringsutgifter og reserver. 
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F-sak 58/10  
Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2011 

 
VEDLEGG 1 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2011 
 

1. HALVÅR 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 Onsdag 19. januar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

5 Onsdag 2. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

7 Onsdag 16. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

10 Onsdag 9. mars Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

12 Onsdag 23. mars Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

14 Onsdag 6. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

18 Onsdag 4. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

20 Onsdag 25. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

23 Onsdag 8. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

25 Onsdag 22. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
2. HALVÅR 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 Onsdag 24. august Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

36 Onsdag 7. september Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

39 Onsdag 28. september Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

41 Onsdag 12. oktober Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

43 Onsdag 26. oktober Kl. 16.30 
 

Formannskap  (budsjett presentasjon) 

45 Onsdag 9. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap  (budsjett 1. gang) 
Hovedutvalg  (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 23. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap  (budsjettinnstilling) 
Kommunestyret 

50 Onsdag 14. desember Kl. 19.00 
 

Kommunestyre  (budsjettvedtak) 

 


