
 
  

 
 

 

  side 1 av 5 

SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  20/00200-27 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
 
 
 
Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 34/21 

 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune har behandlet saken i møte 24.08.2021 sak 
34/21 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Kommunedirektør Trine Christensen redegjorde for kjøpet. Eiendommen overtas av 
kommunen 1.september 2021. 
 
Håkon L. Henriksen fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens punkt 1: 
 
«Nye rammer og retningslinjer bes innarbeides i nytt reglement.» 
 
Votering 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
Tilleggsforslag fra Håkon L. Henriksen ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom. Nye rammer og retningslinjer 
bes innarbeides i nytt reglement. 

2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 
eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, fritidsbolig/-
eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede bygg/eiendommer), 
økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg av bygg/eiendom som 
ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva som anses for 
strategiske eiendomskjøp. 
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KOMMUNENS KJØP AV SYVERUDVEIEN 50, GNR 40 BNR 13, 1433 
ÅS 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  
2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 

eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, fritidsbolig/-
eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede bygg/eiendommer), 
økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg av bygg/eiendom som 
ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva som anses for strategiske 
eiendomskjøp. 

 
 
Vedlegg:  
Salgsoppgave Syverudveien 50, Ås avis 150721 artikkel side 1, Ås avis 150721 
artikkel side 2, Svar Kinnsåsen – Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom, 
Møteprotokoll KST 12.12.2012 
 
Saksframstilling: 
 
Lovgrunnlag  
• Kommuneloven § 23-2 tredje ledd  
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1 
 
Bakgrunn for saken 
Ås avis hadde torsdag 15.juli 2021 en artikkel med følgende overskrift: 
 
«Kommunen kjøper prakteiendom ved Årungen» 
 
På bakgrunn av artikkelen, gjorde kontrollutvalgets leder henvendelser til 
kommunens politiske og administrative ledelse med spørsmål om kjøpsprosessen. 
 
 
På vegne av kontrollutvalget, sendte sekretariatet følgende forespørsel til Ås 
kommune pr e-post, datert 02.08.2021: 
 
«Til: Ås kommune v/ordfører 
Kopi: Ås kontrollutvalg v/leder, Ås kommune v/kommunedirektør  
 
Det vises til oppslag i Ås avis torsdag 15.juli 2021, hvor Ås kommune har kjøpt eiendom ved Årungen, 
kjent som Kinnsåsen. 
 
I denne sammenheng ønsker kontrollutvalget en orientering om blant annet: 
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• Saksbehandlingen, herunder faktagrunnlag for kjøpet (salgsoppgave, tilstandsrapport, 
reguleringsbestemmelser, grunnbok), formelt vedtak og/eller hjemmel i delegeringsreglement. 

• Grunnlag for finansiering; investeringsbudsjett eller bruk av disposisjonsfond  
 
Det er ønskelig med en snarlig tilbakemelding om kontrollutvalgets forespørsel kan 
imøtekommes. 
Kontrollutvalget har berammet møte 24.august 2021. 
 
Det er ønskelig å motta eventuelle skriftlige dokumenter i sakens anledning.» 
 
 
Ordførers tilbakemelding 
Ordfører har i e-post til kontrollutvalgets leder, datert 27.juli 2021, bemerket følgende: 
 
«Det har ikke vært avholdt noe Formannskapsmøte, det er nok bare slik noen har oppfattet det og 
framstilt det i media. 
Eiendomskjøpet er slik jeg oppfatter det gjort innenfor de økonomiske rammer vi har satt av til 
investeringsprosjekter. 
Jeg ønsket å sjekke saken med formannskapet før det ble gitt bud, og sendte dem derfor en mail om 
dette (videresender deg den og svarene).» 
 
 
Kommunedirektørens tilbakemelding 
Kommunalsjef for Teknikk, Samfunn og Kultur har på vegne av kommunedirektør i e-
post, datert 3.august 2021, gitt følgende tilbakemelding: 
 
«Kjøpet finansieres via investeringsprosjekt 0658 – Kjøp av eiendom. Dette er et investeringsprosjekt, 
delegert til kommunedirektøren, hvor mindre eiendomskjøp og -salg føres. Prosjektet føres mot 
investeringsfond. Årets inntekt på prosjektet er 8,5 mill. som følge av salg av to mindre eiendommer 
og tilskudd fra staten. Det er hittil i år ikke kostnadsført utgifter. 
 
Kjøp av Kinnsåsen ble gjennomført av kommunedirektøren, etter en avklarende mailutveksling mellom 
ordfører og formannskapsmedlemmene.» 
 
 
Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4634604.746.qnailtaam7plum/%C3%85s+ko
mmunes+reglementer.+Oppdatert+med+endringer+vedtatt+i+K-sak+56-
19.+.._+(002).pdf?&force=1  
 
Det følger av Ås kommunes reglementer punkt 9.6.1.: 
 
9.6.1 Kjøp og salg av fast eiendom 
Rådmannen har myndighet til [å] avgjøre kjøp og salg av fast eiendom innenfor rammer og 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 
Rådmannens myndighet omfatter ikke kjøp av tomteområder som er avsatt til bolig- og 
næringsformål som skal godkjennes av kommunestyret. 
 
 
På vegne av kontrollutvalget, sendte sekretariatet e-post, datert 9.august 2021, til Ås 
kommune med forespørsel om å få tilsendt vedtatte rammer og retningslinjer for kjøp 
og salg av fast eiendom. 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4634604.746.qnailtaam7plum/%C3%85s+kommunes+reglementer.+Oppdatert+med+endringer+vedtatt+i+K-sak+56-19.+.._+(002).pdf?&force=1
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4634604.746.qnailtaam7plum/%C3%85s+kommunes+reglementer.+Oppdatert+med+endringer+vedtatt+i+K-sak+56-19.+.._+(002).pdf?&force=1
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4634604.746.qnailtaam7plum/%C3%85s+kommunes+reglementer.+Oppdatert+med+endringer+vedtatt+i+K-sak+56-19.+.._+(002).pdf?&force=1
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Kommunedirektørens tilbakemelding 
Økonomisjef på vegne av kommunedirektør ga i e-post, datert 9.august 2021, 
følgende tilbakemelding: 
 
«Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er vedtatt konkrete rammer og retningslinjer av 
kommunestyret vedørende kommunedirektørens myndighet til å gjøre kjøp og salg av fast eiendom.  
 
Kommunedirektøren jobber nå med en eiendomsstrategi hvor dette vil bli en del av saken. 
Kommunedirektøren vil også høsten 2021 legge frem forslag til økonomireglementet for Ås kommune 
hvor rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom kan vedtas.»  
 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Kommunedirektøren har i saker om kjøp av eiendom forholdt seg til det som var grunnlaget for 
investeringsprosjekt 0668. I vedtatt Handlingsprogram 2014  - 2017 står det: 
 
21. Kjøp av tomter / eiendom Det er behov for kjøp av tomter for å sikre arealer for videre utbygging 
og utvikling av tjenestetilbudet i tråd med befolkningsveksten. Akkurat hvilke tomter som anskaffes, og 
når, vil avhengige av fremtidige veivalg for tjenestestruktur. Uansett bør det settes av midler til tomter, 
og det bør legges opp til å anskaffe tomter i god tid før utbyggingsbehov, for å styrke kommunens 
forhandlingsposisjon ved tomtekjøp. Videre vil det i budsjettene fremover settes av en samlet sum for 
tomtekjøp, som ikke knytter seg til enkelttomter. Dette også for å styrke kommunens 
forhandlingsposisjon.» 
 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Kjøp av eiendom er videre omtalt i sak om budsjettreguleringer for 1. tertial 2018: 
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/783284_7_1-pdf.783284o987f.pdf 
 
Kjøp av eiendom  
Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0658 Kjøp av eiendom, avsatt midler til kjøp av kjøp av 
eiendom. Det er ikke vedtatt konkrete eiendomskjøp midlene skal benyttes til, da dette er en pott for 
strategiske eiendomskjøp. Dette kan f. eks være tomter med grense mot kommunale eiendommer 
(skoler, helsebygg m.m.) eller andre eiendommer kommunen bør vurdere å anskaffe. Rådmannen 
foreslår at midlene avsettes til ubundet investeringsfond og at det brukes av fond når behov oppstår. 
Rådmannen opprettholder eksisterende fullmakt til å disponere midlene til eiendomskjøp. 
 
 
Kontrollutvalgets kompetanse 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
 
 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for saken 
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc. 
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, etterlevelse av 

rutiner etc. 
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/783284_7_1-pdf.783284o987f.pdf
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Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at kommunens delegeringsreglement når det 
gjelder fullmakt til kommunedirektør til å foreta kjøp eller salg av fast eiendom, er 
vagt med hensyn til det materielle innholdet i kommunedirektørens fullmakt. 
Sekretariatet har fått bekreftet at gjeldende ordlyd i kommunens reglement har vært 
uendret i hvert fall siden 25.11.2009, jfr. K sak 63/09. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å sende saken over 
til kommunestyret for oppfølging av kommunestyrets vedtak og forutsetninger i 
kommunens reglementer.   
 
Avslutning 
Kommunedirektør eller den hun bemyndiger, inviteres særskilt til møtet for å 
orientere i saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 25.august 2021 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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