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Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn 

 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/02537-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 20.11.2019 
Kommunestyret             

 
Rådmannens innstilling: 
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.   
 
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 
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. 

 
 
Ås, 13.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
KISIF 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Representantskapet for Krise og incestsenteret i Follo IKS (heretter KISIF) vedtok i 
sitt møte den 09.10.2019:  

 

 
Fakta i saken: 
Fra krisesenterloven kom i 2010 og frem til i dag, har Krise- og incestsenteret hatt 
mulighet for å gi menn et botilbud i eksisterende bygg.  KISIF hadde fra starten en 
hybel for menn, og har i seinere tid utvidet med en boenhet til.  

Man ser at befolkningsøkning og etterspørsel etter tilbudet tilsier at det er behov for 
en utvidelse av tilbudet som etter loven skal gis.  
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Vurdering: 
Det er i denne sammenheng vurdert om det finnes eksisterende tilbud til våre menn i 
andre regioner. Det er avklart at ingen av de som har et krisesentertilbud til menn i 
dag, kan tilby Follo en fullverdig tjeneste.  

Det ble i denne forbindelse sendt et notat om det manglende tilbudet til 
Representantskapet for IKS`et. 

Ut fra dette har representantskapet konkludert med at tilbudet til menn bør utvides, 
både med antall rom for fremtidig bruk, og med den samme standarden som 
kvinnene som bor her, har. 

Stiftelsen LIV, som eier Langbakken 9, har derfor startet planlegging av videre 
utbygging av eiendommen i tråd med nye krav og behov.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
AS Bygganalyse har fått i oppdrag å gjennomføre en kalkyle for krise- og 
incestsenteret i Follo. Kalkylen er gjennomført med bruk av ISY Calcus. Kalkylen 
er organisert iht. bygningsdelstabellen i NS 3451/53. 

Bygganalyse har kalkulert bygningsmessige arbeider, samt tekniske fag. 

Det er Stiftelsen LIV som vil stå som byggherre. 

I dag har stiftelsen et restlån på ca. 6 millioner, og beregningen viser at tilbygget vil 
komme på ca. 25 millioner. Dette må lånefinansieres.  

I tråd med selskapsavtalen har vertskommunens økonomiavdeling beregnet 
kostnader og økte utgifter for kommunene.  

  

 

 
 
Et låneopptak på 25 mill. kr medfører årlige renter og avdrag på til sammen 1,625 
mill. kr: 
 
Låneopptak 25 000 000 
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2,5 % rente, rentekostnad år 1 625 000 

Årlig avdrag 25 års avdragstid 1 000 000 

Sum renter og avdrag - år 1 1 625 000 
 

Basert på innbyggertall per 1.1.2019, i tabell under, gir det følgende fordeling av 
bidrag per kommune i %. Det er lagt til grunn at Enebakk kommune skal bidra med et 
tilskudd tilsvarende 50 % av innbyggertallet: 
 

Eierandel 

           
Innbyggertall                            
1.1.2019 

                     
Eierandel 

Nordre Follo 58434 43 % 
 
Enebakk (50 % 
innbyggertall)  5513 4 % 
 
Ås 20138 15 % 

Vestby 17824 13 % 

Nesodden 19488 14 % 

Frogn 15761 11 % 

 
Fordelingen vil endre seg over tid som følge av endring i kommunens innbyggertall. 
Videre vil rentekostnaden gradvis reduseres etter hvert som lånet nedbetales over 25 
år.  Det vil være en usikkerhet knyttet til hvordan rentenivået utvikler seg den neste 
25 årene. Merkostnaden legges til den enkelte kommunes årlige betaling til krise - og 
incestsenteret. 
 
Nærmere om kommunal garanti 
Reglene om kausjoner og annen økonomisk garanti finnes i kommunelovens § 51 og 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 

 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, FOA -02-02-2001gjelder når 
kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for 
virksomhet som drives av andre enn kommunen selv. 
 
Når en kommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan 
kommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. 
 
Selvskyldnerkausjon og simpel kausjon 
Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på 
garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntaker. 

Bankenes kapitaldekningsregler sier at lån med selvskyldnerkausjon risikovektes på 
lik linje som utlån til kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at slike lån oppnår 
samme gode rentebetingelser som lån gitt til en kommune. 
 
Ved bruk av simpel kausjon må kreditor ved eventuelt mislighold først søke dekning 
hos skyldneren, før kreditor kan kreve noe fra kausjonisten. Dette gjør at bankene 
vekter risikoen på lånet hyere og dermed vil kreve en høyere rente.  
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Det anbefales å inngå en selvskyldner kausjon da dette vil bidra til bedre 
rentebetingelser på lånet.  
 
 
Endring av garantiansvar på eksisterende lån 
Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med lånenummer 8317.51.93084 på 5,6 mill. kr 
per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon etter en fast 
fordeling fra eierkommunene. Dette lånet foreslås erstattet med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon som slås sammen med det nye lånet på 25 mill. 
kr.  Kommunene må dermed garantere med en selvskyldnerkausjon for et lån på 
totalt 30, 6 mill. kr.  Kommunen påtar seg et større ansvar ved å endre lånet fra 
simpel kausjon til selvskyldner kausjon. Men samtidig får Stiftelsen LIV bedre 
rentebetingelser, da dette gir banken større sikkerhet for lånet.   
 
Dagens lån har en restløpetid på 7 år og 1 mnd. Med det nye vedtaket og 
sammenslåing av lånene vil ny nedbetalingsprofil bli 25 år på hele lånet.  
 
Kommunenes eierandeler 
Eierkommunene garanterer for en andel av lånet etter eierandel basert på 
innbyggertall per 1.1.2019. Enebakk har en eierandel basert på 50 % av 
innbyggertallet: 
 

 

           Innbyggertall 
           1.1.2019                Eierandel 

 
Nordre Follo 58434 43 % 
Enebakk (50 % 
innbyggertall) 5513 4 % 
 
Ås 20138 15 % 

Vestby 17824 13 % 

Nesodden 19488 14 % 

Frogn 15761 11 % 

 
Garantiandelen holdes fast gjennom lånets levetid.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Det er vanskelig å se for seg alternativer da dette er et lovkrav, samt at det ikke 
finnes annet tilbud i omegn som Follo kan benytte. Et alternativ vil kunne være å 
utsette prosjektet noe, men dette utfordrer da kommunenes oppfølging av lovkravet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Fra krisesenterloven kom i 2010 og frem til i dag, har Krise- og incestsenteret hatt 
mulighet for å gi menn et botilbud i eksisterende bygg. Man ser nå at 
befolkningsøkning og etterspørsel etter tilbudet tilsier at det er behov for en utvidelse 
av tilbudet som etter loven skal gis.  
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Ut fra dette er det konkludert med at tilbudet til menn bør utvides, både med antall 
rom for fremtidig bruk, og med den samme standarden som kvinnene som bor her 
har. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


