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Saksprotokoll

Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i
løpet av leietida

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166
Behandlet av Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/14 05.06.2014
2 Kommunestyret 45/14 18.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingen:

1. Ås kommune godtar at dokumenterbare utlegg til framføring av vann- og
kloakkledninger legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar
med leieavtalens pkt. 13A.

2. Ås kommune finner ikke at rådmannen har dokumentert hvilke beløp som skal
knyttes til leieavtalens pkt. 13A.

3. Ås kommune forutsetter at leietaker fremmer et dokumentert krav i henhold til
leieavtalens bestemmelser pkt. 13A og alminnelig regnskapsskikk dersom de
anser at de har et slikt krav. Et evt. krav bør fremmes snarest, og i god tid før
leieavtalen utløper.

4. HTM ber Rådmannen følge opp det påviste manglende vedlikeholdet av det gule
huset overfor leietaker, se leieavtalens pkt. 9.

Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingen:
Saken tas til orientering.

Votering:
Senterpartiets forslag ble nedstemt 6-3 (1Sp, 2H)
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot
rådmannens innstilling.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
1. Ås kommune godtar at dokumenterbare utlegg til framføring av vann- og

kloakkledninger legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar
med leieavtalens pkt. 13A.

2. Ås kommune finner ikke at rådmannen har dokumentert hvilke beløp som skal
knyttes til leieavtalens pkt. 13A.

3. Ås kommune forutsetter at leietaker fremmer et dokumentert krav i henhold til
leieavtalens bestemmelser pkt. 13A og alminnelig regnskapsskikk dersom de
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anser at de har et slikt krav. Et evt. krav bør fremmes snarest, og i god tid før
leieavtalen utløper.

4. HTM ber Rådmannen følge opp det påviste manglendevedlikeholdet av det gule
huset overfor leietaker, se leieavtalens pkt. 9.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 11. juni 2014

Rita Stensrud
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent
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