
Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtetid: 12.02.2014 kl. 17.00 –17.35
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
A: Johan Alnes, Ivar Ekanger
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck
KrF: Morten Lillemo
FrP: Arne Hillestad

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård -sekretær,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk,
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.

Diverse merknader:
Møtet var innkalt ekstraordinært.

Møteprotokoll godkjent 13.02.2014
av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.

Underskrifter:
_____________________ _____________________
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Saksliste

Side

Saker til behandling

10/14 Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7. 3

Informasjon fra rådmann

Økonomisjefen orienterte om regnskapet –foreløpig status.

Informasjon fra ordfører og eventuelt

1. Ordfører har bedt rådmannen om sak hvor grunnlaget for utbygging av Solberg
skole kan vedtas politisk.

2. Sak om henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret
kommer til behandling i formannskap 5. og kommunestyre 19.3.2014.

3. Gro Haug (H) stilte spørsmål om høringsuttalelse vedrørende E18. Ordfører viste
til at det kunne tas opp i forbindelse med orientering fra Statens Vegvesen i
kommunestyret samme kveld.
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Sak til behandling

F-10/14
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):

- Private barnehager som ikke tar ut utbytte. Det må søkes om fritak og
fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte.

- Fylkeskommunale skoler.
- Steinerskolen i Ås
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av

kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Formannskapets behandling 12.02.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende omforente tilleggsforslag til innstillingen § 7
bokstav a):
Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjonersom…

Votering:
Rådmannens innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 12.02.2014:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):

- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at detikke tas ut
utbytte.

- Fylkeskommunale skoler.
- Steinerskolen i Ås
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av

kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.
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