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Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro administrasjon og 
utvikling AS 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 18/00939-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for tidligere lån nr 20100810 i 

Kommunalbanken. Låntaker er etter utført debitorskifte Åspro Administrasjon og 
Utvikling AS (org 920066917). Opprinnelig låntaker var Åspro Arbeid og 
Kompetanse AS (tidligere Åspro AS). 

2. Garantien gelder for lånets hovedstol kr 5 999 960 (per 21.02.19) med tillegg av 
10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter 
og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige  kr 
6 599 959. 

3. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 29.12.2038 
med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Garantien erstatter kommunens opprinnelige garantivedtak fattet i formannskapet 
den 10.11.2010 til Åspro AS og godkjent av Fylkesmannen 18.11.2010.  

 
Ås, 12.07.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen for godkjenning av kommunestyrets garantivedtak. 
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
ÅSPRO AS fikk i 2010 innvilget et lån på 8 mill. kr med kommunal garanti til å kjøpe 
Myrveien 17,  F.sak 70/10 . 
 
ÅSPRO AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Ås kommune der kommunen eier 90 % og 
Kiwanis Club Ås 10 % av aksjene. Bedriftens formål er ihht. vedtektenes § 3 
følgende: ”Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape 
grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, med spesiell fortrinnsrett for psykisk 
utviklingshemmede.” 
 
Som følge av krav fra NAV, i forbindelse med godkjenning av Åspro AS som 
leverandør av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), ble 
Selskapet Åspro AS ble delt i et rent attføringsselskap, Åspro Arbeid og kompetanse 
AS, med lokasjon i Myrveien 14 og Åspro Administrasjon og Utvikling AS, et selskap 
som har anledning til å drive utleie av eiendom og levere arbeidsmarkedstiltak og 
opplæring som ikke er relatert til attføring, med lokasjon i Myrveien 17. 
 
Vurdering: 
Den kommunale garantien for kjøpet av eiendommen Myrveien 17 er knyttet til 
firmaet Åspro AS. Kommunalbanken krever at det må fattes et nytt garantivedtak 
vedrørende eiendommen som gjelder for selskapet Åspro Administrasjon og Utvikling 
AS.  Med kommunal garanti sikres Åspro Administrasjon og Utvikling AS gode 
lånebetingelser. 
 
Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for 
virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

Reglene om kausjoner og annen økonomisk garanti finnes i kommunelovens § 51 og 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Garantier over kr 500.000 
skal godkjennes av fylkesmannen.  Garantien for det aktuelle lånet til Åspro 
Administrasjon og Utvikling AS må følgelig vedtas av kommunestyret og godkjennes 
av fylkesmannen. 

Økonomiske konsekvenser: 
Saken gjelder kun endring av garanti som følge av debitorskiftet og endrer ikke 
kommunens samlede garantiansvar.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for tidligere lån nr 20100810 i 
Kommunalbanken. Låntaker er etter utført debitorskifte Åspro Administrasjon og 
Utvikling AS (org 920066917). Opprinnelig låntaker var Åspro Arbeid og Kompetanse 
AS (tidligere Åspro AS). Garantien er viktig for å sikre gode lånebetingelse for Åspro 
Administrasjon og Utvikling AS.  
 
 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/1390794.746.yyvpccaftw/2010+11+10+F+protokoll.pdf

