
Interpellasjon

Ordfører Johan Alnes

Jeg ønsker å stille en interpellasjon til neste kommunestyremøte 12. februar 2014.

Viser til F-sak 64/10, F-sak 1/14 og K-sak 33/13

I saksfremlegg som følger sakene, er det fremlagt økonomiske forhold vedrørende
leieforholdet som jeg ønsker en oppstilling på før det blir tatt stilling til sak 1/14.

I leiekontrakten til BKM står det at de i løpet av leietiden skal foreta en verdiskapning
ved investeringer og påkostninger på 10 mill. kr. på eiendommen. Dette skal
innbefatte nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av
eiendommen etter nærmere avtale med kommunen.

I protokoll fra F-sak 64/10 legges det fram at BKM hevder å ha investert 12 millioner
kroner. 2 millioner mer enn angitt i kontrakten. Her legger BKM fram en liste på 9
punkter som viser hva disse 12 millionene har gått til.

Investeringer BKM hevder å ha utført

K-sak 64/10
Investeringer gjort på Breivoll i vår leieperiode beløper seg til ca 12 mill.
Dette fordeler seg på:
1. Opprydding og opparbeidelse av alle utearealer som var igjengrodd.
2. Etablering av bryggeanlegg spesielt tilpasset de funksjonshemmede.
3. Restaurering av alle bygningene
4. Restaurert, og tilpasset en av boligene til bruk for de handikappede med
eget bad osv.
5. Utført en rekke dreneringsarbeider av gressarealer
6. Byttet og restaurert en rekke vindusrammer på det gamle hovedhuset
7. Bygget vann og avløp frem til kommunale hovedledninger på Kjærnes
8. Veier for turgåere er blitt bygd, slik at vi har sikret tilgjengelighet for
allmennheten
9. Vi har bidratt til renovering av kommunens strand, samt betalt en andel
av kostnadene ved påfyll av skjellsand utført i 2010
I tillegg til dette har vi revet låven som hadde en kostnad på ca 520 000,- i
forbindelse med at det kom pålegg om at den måtte rives av sikkerhetsmessige
grunner. De årlige driftskostnadene på stedet beløper seg til ca
610 000, i tillegg kommer arbeid stipulert til ca 1 050 000,- årlig

I punkt 13 A i leiekontrakten står det blant annet følgende: Større investeringer i form
av nybygg og evt. fremføring av vann- og kloakkledning til eiendommen, skal
nedskrives med 25 års nedskrivningstid regnet fra 1. mai 1998. Det står videre at



investeringer som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal
erstatning ved leieforholdets opphør, skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås.

Jeg ønsker å få framlagt for kommunestyret hvilke av investeringer og hvilke beløp
kommunen er nedskrivningspliktig ovenfor. Jeg vil også ha framlagt slike avtaler gjort
med kommunen.

I punkt 13 B i leiekontrakten står det: Andre investeringer og påkostninger som
leieren fortar, herunder reparasjoner og vedlikeholdsarbeider, dekkes av leieren uten
erstatning av kommunen for mulig restverdi ved leieforholdets opphør.

Utover dette sier leiekontrakten følgende om investeringer/vedlikeholdskostnader:

Pkt 3: BKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca 10
millioner kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner og
vedlikeholdsarbeid, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale med
kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar opprusting av vann- og kloakksystem
til eiendommen, herunder fremføring av vann- og kloakkledning til eiendommen.

Pkt.8: BKM er ansvarlig for at helse-og bygningsmyndighetenes krav til vann- og
kloakkforhold for eiendommens bruk er oppfylt. Likeledes skal BKM dekke eventuelle
utgifter i forbindelse med offentlige pålegg. Eventuelle utgifter i forbindelse med
utvidet bruk av eiendommen dekkes også av leieren. Kostnaden inngår som en del
av investeringen etter punkt 3

Pkt 9: BMK foreta nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeid fortløpende i
leietiden som skal bekostes av BKM, og utføres etter nærmere avtale med teknisk
sjef, som har ansvaret for å føre tilsyn med bygningene i leietiden.

Jeg ønsker en verifisering av tallene som ligger bak disse 12 millionene som BKM
har brukt på Breivoll, og fakta rundt disse investeringene som er foretatt og om
nødvendig en gjennomgang av både kontraktens ordlyd og de økonomiske
anliggender av kommunens kontrollutvalg.

Slik jeg leser kontrakten er det kun pkt. 7 som skal til fradrag på
investeringsbudsjettet, såfremt det ikke er gjort andre skriftlige avtaler med teknisk
sjef eller Rådmann.

Laila P. Nordsveen

AP


