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Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås 
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02406-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 11.06.2014 
Kommunestyret 18.06.2014 

 
 
Formannskapets innstilling i henhold til ordførers sommerfullmakt,  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.3: 
- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende 6,2 mill kr i 

KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  
- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås Stiftelse 

og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. Kommunen skal ha rett 
til å tre inn i långivers panterett dersom lånet misligholdes, og skal varsles 
umiddelbart av långiver dersom forfalt terminbeløp uteblir.  

- Eksisterende garanti på lån 8317.52.07565 slettes.  
- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp. 
- Eksisterende garanti på lån 8317.52.07565 slettes.  
 
 
Ås, 18.06.2014 
 
Johan Alnes 
Ordfører 
 
 
Rådmannens innstilling: 
- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende 6,2 mill kr i 

KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  
- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås Stiftelse 

og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. Kommunen skal ha rett 
til å tre inn i långivers panterett dersom lånet misligholdes, og skal varsles 
umiddelbart av långiver dersom forfalt terminbeløp uteblir.  

- Eksisterende garanti på lån 8317.52.07565 slettes.  
- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp. 

- Eksisterende garanti på lån 8317.52.07565 slettes.  
 
 
 
Ås, 18.06.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet, jf. informasjon fra rådmannen pkt. 4, 11.06.2014 
Kommunestyret 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Økonomisjef for oppfølging 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommunen kan innvilge garanti i henhold til Forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale garantier av 02.02.2001 med endringer 26.06.2008. Garanti kan 
stilles som simpel kausjon eller som selvskyldner garanti. Ved simpel kausjon må 
kreditor først søke dekning hos låntager ved mislighold. Ved selvskyldner garanti kan 
kreditor kreve dekning for mislighold direkte mot garantist.  
 
Ås kommune garanterer i dag med simpel kausjon for et lån med ramme på 5,26 mill. 
kr for Steinerskolen i Ås. 
  
Bakgrunn  
I 2011 fikk Steinerskolen innvilget å slå sammen to lån med kommunal garanti til et 
lån med løpetid på 25 år.  Samlet garanti var da 5,942 mill. kr Hovedstol på lånet er 
pr dato på kr 2 704 180 og stiftelsen har gjenstående ramme for opptrekk med kr 2 
560 000 til totalt utbetalt kr 5 264 180. I perioden fra og med 01.03.2012 har 
Steinerskolen betalt halvårlige avdrag a kr 118.859,- disse er ikke medregnet i beløp 
for resterende opptrekk. 
 
Begrunnelse for søknaden. 
Steinerskolen i Ås bygger nå ut sine lokaler og søker i den forbindelse om å få økt 
den kommunale garantien på ytterligere en mill. kr. Videre søkes det om å få slått 
sammen dette lånet med eksisterende lån og utvidet løpetiden til 25 år for det nye 
lånet.  
 
Arbeidene med utvidelse av skolen er allerede i gang og finansieres av lån som Ås 
kommune garanterer for i dag.  Grunnet at totalkostnad overskrider det opprinnelige 
budsjettet søker Steinerskolen i Ås om å få innvilget lån pålydende 1 mill. kr i tillegg 
til allerede innvilget lån. Innvilges dette lånet vil Steinerskolen kunne fullføre hele 
byggeprosessen med ferdig utbygd førsteetasje, samt råbygg over andre etasje. 
Dette vil spare skolen betydelige summer i fremtiden, da vi ikke behøver å fremme 
nye byggesakssøknader og igangsettingstillatelser. Dessuten fremmer det mulighet 
for ferdigstillelse ved hjelp av dugnadsarbeid. 
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Vurdering av saken: 
Kommunen har i tidligere vedtak stilt seg positive til kommunal garanti i forhold til 
Steinerskolen i Ås. Det er positivt at det i Ås er etablert et alternativ til ordinær 
grunnskole. 
 
Rådmannen anbefaler at garantien gis som selvskyldner garanti. Dette innebærer at 
kreditor kan gå direkte mot garantist ved mislighold. Dette innebærer dermed en 
større risiko for Ås kommune sammenlignet med simpel kausjon.  For å kompensere 
for denne risikoen stilles det krav om at lånet sikres med pant i eiendommen og at Ås 
kommune skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet misligholdes.  
 
En selvskyldner garanti innebærer at Steinerskolen i Ås får bedre rentebetingelser 
sammenlignet med en simpel kausjon. Dette bedrer de økonomiske forutsetningene 
for Steinerskolen i Ås.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Saken medfører at det kommunale garantiansvaret økes med 1 mill. kr, garantien 
endres fra simpel garanti til selvskyldner garanti og at nedbetalingstiden for 
eksisterende lån forlenges. Alle disse forholdene innebærer at Åa kommune påtar 
seg økt risiko. Lånet sikres med pant i eiendommen, noe som reduserer risikoen.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner det rimelig å imøtekomme søknaden om å øke den kommunale 
garantien for lån til Steinerskolen med 1 mill. kr og sette løpetiden på nytt lån til 25 år.  
 
Alternativer 
Garantien gis som simpel kausjon. Dette gir noe lavere risiko for kommunen, men 
høyere renter for Steinerskolen i Ås. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Saken krever godkjenning av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 


