ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal
13.02.2008 kl. 16.30
NB! I tillegg til formannskapets faste medlemmer inviteres også første vara fra KrF for
deltakelse i behandlingen av sak 13/08.
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra
offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.

Saksliste:
•

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN

07/596
Utv.sak nr. 13/08
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING
07/2439
Utv.sak nr. 14/08
FJELLVEIEN - AVKLARING AV REGULERINGSSAK
05/2605
Utv.sak nr. 15/08
SØKNAD OM ENDRING I KOMMUNAL GARANTI
- HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE
(Utv.sak nr. 16/08 utgår)

Ås, 06.02.08

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas
innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)

Johan Alnes
Ordfører

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 13.02.08
Protokoller:
1. Kommunestyret 30.01.08
Møteinnkallinger:
2. Administrasjonsutvalget 14.02.08
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø 14.02.08
4. Hovedutvalg for helse og sosial 13.02.08
5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.02.08
6. Ås Eldreråd 12.02.08
7. Kommunalt råd for funksjonshemmede 12.02.0:
8. Utskrift av administrasjonsutvalgets møtebok 17.01.08, sak 1/08: Administrasjonsutvalgets
møteplan
9. Utskrift av eldrerådets møtebok 15.01.08, sak1/08:
Valg av leder og nestleder til Ås Eldreråd 2007 - 2011

ÅS KOMMUNE
Formannskapet
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Utv.sak nr 13/08
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING
Saksbehandler: Per Kierulf
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Ås Eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Formannskapet

Arkivnr: X31
Utv.sak nr
9/08
1/08
6/08
3/08
13/08

Saknr.:
07/596
Møtedato
30.01.2008
30.01.2008
12.02.2008
12.02.2008
13.02.2008

Formannskapet utvides med første vararepresentant fra KrF formannskapet i samsvar
med kommunestyrets vedtak 30.01.08.

Kommunestyrets vedtak 30.01.2008:
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta endelig uttalelse 13.02.08.
KrF inviteres til å delta i behandlingen av denne saken.

Rådmannens innstilling 23.01.08:
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo
politidistrikt:
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å
beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.
2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte
organisasjonsmodellen er å foretrekke. Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo.
3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte
sentraliseringen innen politidistriktet.
____

Kommunestyrets behandling 30.01.2008:
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende uttalelse:
KrF er ikke medlem av formannskapet og vil derfor ikke få mulighet til å kunne påvirke
utfallet dersom formannskapet skal behandle saken. KrF vil fatte vedtak i kommunestyret med
mindre KrF får være med på formannskapets møte på lik linje med andre partier i denne saken.
Ordfører inviterte KrF til å delta i behandlingen av denne saken i formannskapet 13.02.08.
Votering: Formannskapets anmodning om fullmakt ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: Se øverst i dokumentet.
_____
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Formannskapets behandling 30.01.2008:
Formannskapet drøftet partienes foreløpige forslag og den videre saksgang. Det ble enighet om
å be kommunestyret om fullmakt til endelig uttalelse 13.02.08 etter at kommunestyret har
drøftet saken 30.01.08.
Votering: Det omforente forslaget til saksgang ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 30.01.2008:
Formannskapet ber om fullmakt til å vedta endelig uttalelse i møte 13.02.08.
_____
Rådmannens innstilling 23.01.08: Se foran i dokumentet.
_____

Tidligere politisk behandling:
Formannskapet 16.01.08 orientering v/prosjektleder for Follo – fremtidens politi, Geir Krogh.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Formannskapet
Kommunestyret
Pga. høringsfristen 20.02.08 legges saken frem for formannskap og kommunestyret 30.01.08,
deretter rådene 12.02.08. Dersom det er grunn til det kan formannskapet innarbeide rådenes
uttalelse ved ny behandling 13.02.08 etter fullmakt fra kommunestyret. Det var ikke tid til å
legge saken frem for ungdomsrådet.
Formannskap/kommunestyre kan selv bestemme hvordan om/hvordan de vil håndtere saken.
Vedlegg som følger saken trykt: (trykt/publisert i kommunestyrets innkalling 30.01.08)
Vedlegg 1:
Høringsbrev datert 22.11.2007
Vedlegg 2:
Oppsummering og føringer fra styringsgruppa, datert 12.11.2007
Vedlegg som ligger i saksmappen:
Delrapport 1 – kartlegging av driftsenhetene
Delrapport 2 – spørreundersøkelse 2007
Arbeidsgrupperapporter:
- A-Etterforskning
- B-Ordenstjeneste
- C-Sivil-og forvaltningsoppgaver
- D-geografiske driftsenheter
Delrapport 3 – Forslag på organisasjonsmodeller
Hovedmilepæl 1 – Oppsummering og føringer fra styringsgruppa
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Utskrift av saken sendes til:
Follo politidistrikt, Pb 3390, 1402 Ski

SAKSUTREDNING:
Bakgrunn
Follo politidistrikt har sendt ut på høring et forslag til ny organisering av politidistriktet.
Forslagene berører i stor grad kommunene i det polititjenestene sentraliseres, jf vedlegg 2.
Høringsfristen er satt til 20.02.2008. I høringsbrevet bes om særskilt tilbakemelding på
spørsmål som er knyttet til sentralisering av polititjenestene, lokalisering, politiposter i
kommuner som ikke lenger har lensmannskontor - for eksempel samlokaliseres med
kommunens servicekontor - samt oppretting av politiråd sammensatt av politikere,
kommunens ledelse og politiet.
Hovedinnholdet av forslaget
Målsettingen for omorganiseringsarbeidet har vært bl.a. å øke kvaliteten og effektiviteten
innen etterforskingen, å få økte ressurser til vakt og beredskap, å få økt kvalitet og
tilgjengelighet på publikumstjenestene innen sivil- og forvaltning og å bedre ressursutnyttelsen
innen alle fagområder ved en samling av gjøremålene i store nok geografiske enheter slik at
ressurser til administrasjon og ledelse reduseres.
I den nye organisasjonsmodellen foreslås politidistriktet delt inn i tre omtrent like store
geografiske driftsenheter med om lag samme befolkningsgrunnlag og tilnærmet lik bemanning
til de oppgaver som skal løses distriktsvis. Distrikt øst består av de seks Østfold-kommunene
med driftsenheten lokalisert til Askim. Distrikt nord består av Enebakk, Oppegård og Ski med
driftsenheten lokalisert i Ski. Distrikt vest består av de øvrige Follo-kommunene: Frogn,
Nesodden, Vestby og Ås. I rapporten med forslag til organisasjonsmodeller er det ikke
konkludert med hvor denne driftsenheten bør lokaliseres. I forslaget til organisasjonsmodeller
er det tatt utgangspunkt i en lokalisering i Drøbak, ved beregning av ressurser m.m., men
høringsbrevet etterspør spesifikt synspunkter på denne lokaliseringen.
VURDERING
Opprettholdelse av lokale lensmannskontorer
Ås kommune har forståelse for behovet for en gjennomgang av organiseringen innen
politidistriktet med sikte på bl.a. effektivisering slik at ressurser kan frigjøres både til
prioriterte oppgaver og for å heve kvaliteten på tjenestene.
Politiet får sine midler over statsbudsjettet via Politidirektoratet. Ut fra de kriterier som legges
til grunn for fordelingen mellom politidistriktene i landet, kommer Follo uheldig ut av flere
grunner som eksempelvis nærhet til Oslo, beliggenhet ved hovedinnfartsåren til Europa m.m.
Det er ikke etablert en ordning med en skjønnsmessig utjevning mellom politidistriktene av de
økonomiske ressursene fra statens side slik som vi har for kommunene. Det er etter Ås
kommunes syn grunn til å vurdere en tilsvarende ordning for politidistriktene i landet.
Med utgangspunkt i det forslaget til organisasjonsmodell som er anbefalt, vil kommunen
understreke det behovet befolkningen har for et synlig og nært politi som basis for trygghet i
lokalsamfunnet. En omorganisering av polititjenestene som ikke ivaretar dette hensynet, vil
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bidra til mer utrygghet i befolkningen og svekke folks tillit til statens overordnede ansvar for
borgernes ”ve og vel”.
Den foreslåtte sentraliseringen kan føre til en slik svekkelse. Det er tradisjon i Norge for et
stedlig lokalt politi. Ås kommune sitter med inntrykket av at det er en faktisk
underfinansiering av Follo politidistriktet som i dette tilfelle leder til at befolkningen i
kommunene kan miste sitt lokale politi. Det er i så fall en utvikling kommunen ikke ønsker.
Endret organisering innen politidistriktet
Det foreslås en tredeling av politidistriktet med en del fellesfunksjoner lagt til ”kammeret” i
Ski. En slik inndeling synes hensiktsmessig.
Ved en hver sentralisering av tjenestetilbud, blir lokaliseringen av de gjenværende
tjenestestedene viktigere enn før. Innenfor store geografiske distrikter vil reiseavstand være en
vesentlig faktor ved valg av lokalisering. Der hvor dette hensynet ikke gjør seg særlig
gjeldende, bør lokalisering til hovedferdselsårer innen distriktet veie tungt ved valg av
tjenestested. For den vestlige driftsenheten vil dermed lokalisering i nærheten av jernbane og
E6 være viktig av hensyn til tilgjengelighet for publikum. Korsegårsområdet i Ås peker seg ut
som et naturlig sentralt punkt i vestre distrikt. Ås er i samarbeid med Frogn i ferd med å søke å
etablere brannstasjon samlokalisert med ambulansetjeneste i dette området. Det er naturlig å
vurdere å knytte politilokaliseringen til samme sted og høste naturlige synergier av å samle
brann, redning, ambulanse og polititjenester i et felles prosjekt.
De nåværende lokale lensmannskontorene har i alle år bidratt til en nærhet til det lokale
politiet ikke bare for publikum, men også for kommunen. Ved en eventuell sentralisering må
denne nærheten kompenseres ved ulike tiltak. Kommunen er derfor positiv til et mer
formalisert samarbeid mellom politiet og kommunen gjennom et politiråd som antydet. Et
slikt samarbeidsforum kan fokusere på felles utfordringer. Det er særlig viktig at samarbeidet
om barn og ungdom fortsetter bl.a. representert ved barneverntjenesten og skolene – særlig
ungdomsskolene, og i utvalget for ”positivt ungdomsmiljø” (tidl. SLT) I dette samarbeidet er
det viktig at politiet har lokal kunnskap om ungdomsmiljøet. Det er dessuten viktig at
kommunens fagpersoner har personlig kjennskap til tjenestemennene for å trygge best mulig
samhandling. Dette antas å bli betydelig vanskeligere med den foreslåtte
organiseringsmodellen. For Bjørnebekk asylmottak med 150 beboere pr. i dag og en mulig
vekst til 270 beboere, vil en eventuell endring få konsekvenser for utlendingssaker. Alle
vedtak fra UDI eller UNE, går i dag via Follo Politikammer (Ski) til Ås hvor de skal
forkynnes. Alle søknader i forhold til opphold, familiegjenforeninger, pass og andre ID-papirer
går også via lensmannskontoret i Ås til Ski og så til UDI eller PU (politiets utlendingsenhet).
Dette innebærer et betydelig samarbeid hvor det forutsettes personlig oppmøte. Denne
virksomheten er et eksempel på at nærhet til kollektiv transport er grunnleggende viktig da
nesten ingen av asylsøkerne har bil. Utlendingsenheten ville det derfor fra Ås kommunes side
vært ønskelig at ble lagt til Ski.
For publikum er det også viktig med kompenserende tiltak. Utvidede åpningstider i de
sentraliserte enhetene kan være et egnet virkemiddel. Dersom Ås kommune mister den
stasjonære polititjenesten, bør en forutsetning være at det opprettes ”politipost” tilknyttet
servicetorget. Innholdet av de oppgaver som kan og bør legges til en slik ”politipost”, bør
avklares i en dialog mellom partene.
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For øvrig har kommunen merket seg at ordenstjenesten blir vesentlig styrket gjennom det
forslaget som er lagt fram. Dette gir grunnlag for bl.a. mer synlig politi på kveld og natt; noe
kommunen finner udelt positivt.
3. KONKLUSJON
Høringsuttalelse fra Ås kommune til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo politidistrikt:
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å
beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.
2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte
organisasjonsmodellen er å foretrekke. Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo.
3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte
sentraliseringen innen politidistriktet.
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Formannskapet
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Utv.sak nr 14/08
FJELLVEIEN - AVKLARING AV REGULERINGSSAK
Saksbehandler:
Utvalg
Formannskapet
Formannskapet

Arnt Øybekk

Arkivnr: 614 &40
Utv.sak nr
69/07
14/08

Saknr.:
07/2439
Møtedato
12.12.2007
13.02.2008

Rådmannens innstilling:
1. Fjellveien 6, 8 og 10 reguleres til boligbebyggelse. Arealet utvides med et mindre område
mellom Fjellveien og idrettsveien som vist på kartskisse datert 4.2.08
2. Bebygd areal, høyder og krav til parkering fastsettes i tråd med kommuneplanens
bestemmelser.
Rådmannen i Ås, 06.02.08

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:
Formannskapssak 69/07
Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg som følger saken trykt:
Kartskisse som viser området som skal reguleres
Utskrift av saken sendes til:
Bygnings- og reguleringssjefen

SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
I møte 12.12.07. I f-sak 69/07 fattet formannskapet følgende vedtak:
1. Fjellveien 10 rives
2. Det startes et reguleringsarbeid for Fjellveien 6, 8, og 10 med sikte på økt
tomteutnyttelse og ivaretakelse av kommunens framtidige boligbehov.
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Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 1954 og området er i hovedsak utbygd i samsvar
med denne planen. Reguleringsbestemmelsene er foreldet og blitt erstattet med
kommuneplanens bestemmelser § 8 der det bl. a. heter:
2. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: gesimshøyde målt fra laveste ferdig planert
terreng skal ikke på noe punkt overskride 6,5 m. Høydeforskjellen mellom møne og
laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 m.
3. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: gesimshøyde målt fra laveste ferdig planert
terreng skal ikke på noe punkt overskride 3,5 m. Høydeforskjellen mellom møne og
laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 m.
8. Det skal anordnes minst 2 bilplasser for hver familieleilighet, og minst en bilplass for
hver hybelleilighet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje.
9. For rekkehus/tett småhusbebyggelse, skal det, der intet annet er bestemt i
reguleringsplan, anordnes minst 1,75 parkeringsplass peer leilighet dersom det
etableres felles parkering for området.
Tomta i Fjellveien er omkring 2900m2 og vil i henhold til kommuneplanens bestemmelser gi
plass til 650 m2 bebygd areal eller 1300 m2 i 2 etasjer, noe som vil kunne gi plass til omkring
30 småleiligheter.
Området er et gammelt boligområde, utbygd i hovedsak etter reguleringsplanen og seinere noe
fortettet og videreutviklet etter ovennevnte bestemmelser.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Ved regulering er det anledning til å gi eiendommen en høyere utnyttelse, men det må uansett
tas hensyn til naboskapet som består av frittliggende småhusbebyggelse. Bebyggelsen bør
derfor ikke være på mer enn to etasjer samt kjeller, eller underetasje der terrenget ligger til
rette for det. Parkering kan være på egen tomt, eller den kan innreguleres på nedsiden, med
atkomst fra Idrettsveien, ved siden av eksisterende, nylig regulerte parkeringsanlegg. Med
dette arealtillegget på nærmere 900 m2, kan det regulerte arealet bli på ca 3800 m2. Dersom
kommuneplanens utnyttelsesgrad fremdeles legges til grunn, får man et bebygd areal på ca 840
m2 eller ca 1680 m2 i to etasjer, noe som kan gi plass til omkring 40 småleiligheter. En
eventuell kjeller eller underetasje bør fortrinnsvis benyttes til boder/lagerplass. Muligens kan
det innpasses leiligheter.
Bebyggelsen kan utformes som to eller tre lavblokker slik at den ikke framstår for massiv i
dette strøket.
Etter rådmannens vurdering kan området fortettes noe, men kommuneplanens forutsetninger
må være førende for det kommende reguleringsarbeidet.
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Utv.sak nr 15/08
SØKNAD OM ENDRING I KOMMUNAL GARANTI
- HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE

Saksbehandler:
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Marit Øien Kristoffersen

Arkivnr: A10
Utv.sak nr
15/08
/

Saknr.:
05/2605
Møtedato
13.02.2008
27.02.2008

Rådmannens innstilling:
1. Haugtussa Steinerbarnehage gis kommunal garanti pålydende inntil 16 mill kroner.
Tilsagnet gis som simpel garanti.
2. Garantibeløpet reduseres i takt med årlige nedbetalinger av lånet – maks 33 år. Det kan
gis inntil 3 års avdragsfrihet.
3. Garantibeløpet reduseres med 1,3 mill kroner i 2010.
Rådmannen i Ås, 06.02.08

Per A Kierulf

Tidligere politisk behandling:
K-sak 24/97
K-sak 62/05
K-sak 63/06
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt:
Søknad av 18.01.08 om endring i kommunal garanti fra Haugtussa Steinerbarnehage
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.
Utskrift av saken sendes til:
Haugtussa Steinerbarnehage
Økonomiavdelingen
Revisor
Fylkesmannen
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Haugtussa Steinerbarnehage er sist i k-sak 63/06 innvilget kommunal garanti slik:
1. ”Haugtussa Steinerbarnehage gis kommunal garanti pålydende inntil 16 mill
kroner. Tilsagnet gis som simpel garanti.
2. Garantibeløpet reduseres i takt med årlige nedbetalinger av lånet – maks 30 år.
3. Garantibeløpet reduseres med 1,3 mill kroner i 2010.”
Fylkesmannen har i brev av 05.12.2006 godkjent kommunestyrets garantivedtak. Stiftelsen har
i opprinelig søknad sagt at de i 2010 kan innbetale 1,3 mill kroner som garantibeløpet da
reduseres med.
I brev av 18.01.08 ber Haugtussa Steinerbarnehage om mulighet til avdragsfrihet i inntil 3 år,
med bakgrunn i at kostnadsutviklingen har vært større enn forventet samt uforutsette
kostnader. Dette medfører en mer anstrengt økonomi for barnehagen. De har tatt opp med sin
långiver Kommunekreditt spørsmålet om avdragsfrihet i 3 år for å bevare forsvarlig drift i
barnehagen. Dette har Kommunekreditt stilt seg positive til, men har bedt om at dette må
gjenspeiles i den kommunale garantien.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Kommunen har i tidligere vedtak stilt seg positive til utvidelsen av Steinerbarnehagen både i
forhold til nye plasser og ved garantivedtak. For å oppnå full barnehagedekning er kommunen
avhengig av de private barnehagene.
Ås kommunen har likebehandlet kommunale og private barnehager i forhold til tilskudd. I
budsjettvedtaket for 2008 er bevilgningen til tilskudd til private barnehager redusert. Det
vurderes å redusere tilskuddet til antatt nivå i ny barnehagelov.
Rådmannen finner det rimelig å imøtekomme barnehagens søknad og legge til rette for
avdragfrihet i maks 3 år.
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VEDLEGG 1
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VEDLEGG 2

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.
Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. februar 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr.
107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 51 nr. 3.

§ 1. Virkeområde
Denne forskriften gjelder når kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen
økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen
selv.
§ 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon
Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske
forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon.
Godkjenningsmyndigheten kan dispensere der kreditor i hovedforholdet er en privatperson.
§ 3. Tidsavgrensning
Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantiens varighet.
Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige
investeringsobjektets levetid.
Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig.
Garantier for ansattes lån skal i tillegg til begrensningene i første og annet ledd begrenses
til ansettelsesforholdets varighet.
Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot
hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år.
§ 4. Maksimumsbeløp
Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi det
maksimumsansvar garantien omfatter.
§ 5. Garantier for små beløp
Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner 500.000 trenger ikke statlig
godkjenning.
§ 6. Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap
Kommuner og fylkeskommuner kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte ansvar
for, når virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen tidligere har drevet selv skilles ut i
et selskap med begrenset ansvar, og gjelden samtidig overføres til selskapet. Det samme
gjelder der virksomhet som har vært drevet av et interkommunalt selskap med ubegrenset
deltakeransvar overføres til et selskap med begrenset ansvar. I slike tilfeller kan garantien
stilles som selvskyldnerkausjon.
Garantier som omhandlet i første ledd skal godkjennes av statlig myndighet på vanlig
måte.
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§ 7. Ikrafttreden
Forskriften gjelder fra 1. mars 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 9. februar
1993 nr. 4046 om kommunale og fylkeskommunale garantistillelser.

ÅS KOMMUNE
Formannskapet
(utgår)
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