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Saksprotokoll 
 
 

Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn 

Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  15/02537 

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 68/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 88/19 11.12.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Anne Odenmarck (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e), etter enstemmig vedtak (32 stemmer). Ingen vara tiltrådte. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tillegg punkt 1: 
«….med egen boenhet for menn.» 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med tillegget fra Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
1) Stiftelsen LIV, Org nr 977 132 908, har til formål å erverve og drive lokaler som 
skal stilles til disposisjon for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS. Ås kommune 
godkjenner at Stiftelsen liv kan ta opp et lån på 25 mill. kr til utvidelse av Krise- og 
Incestsenteret i Follo IKS med egen boenhet for menn.   
 
2) Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med låne-nummer 8317.51.93084 på 5,6 
mill. kr per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon. 
Eierkommunene garanterer for lånet etter en fast nøkkel ut fra eierandelen i Krise og 
incestsenteret IKS ved inngåelsen av lånet. Dette lånet erstattes med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon.  
 
3) Nytt låneopptak på 25 mill. kr og eksisterende lån med endret garantiansvar slås 
sammen til et lån på 30,6 mill. kr.   
 
4) Ås kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 15 % (eierandelen etter 
befolkningstall  1.1.2019) av lån på kr  30,6 mill. kr som Stiftelsen LIV tar opp til 
utvidelse av lokaler til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS og refinansiering av 
eksisterende lån.  
 
5) Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15 % av 30,6 mill. kr kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
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renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 15 
% av 33,66 mill. kr. 
 
6) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 
år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 18. desember 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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