ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3
27.10.2010 kl. 16.30
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.
Saksliste:
•

ORIENTERING FRA OG DIALOG MED POLITIET
o Orientering om den nye politiorganiseringen
o Formalisering av politiets deltakelse i Kriseteamet i Ås kommune

•

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN

10/3089
F-sak 64/10
FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD - BREIVOLL
F-sak 65/10
10/3118 Unntatt offentlighet,
KLAGE PÅ AVVISNING AV KONTRAKT MED BARNEHAGE
•

Side 3
jf. offl. § 13/fvl. § 13
Side 12

Drøfting av henvendelse fra ÅSPRO AS – SELVSKYLDNERKAUSJON FOR
KJØP AV EIENDOMMEN MYRVEIEN 17, jf. vedlagte protokoll fra og innkalling til
styremøte i ÅSPRO AS 18.10.2010. (separat trykk)

Ås, 20.10.2010

Johan Alnes
Ordfører

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: politisk.sekretariat@as.kommune.no
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar
ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 27.10.2010
Protokoller:
1. Administrasjonsutvalget 14.10.2010
2. Ås Eldreråd 05.10.2010
3. Nordre Follo Renseanlegg 23.09.2010 – styremøte nr. 2/10
4. Plankomiteen 21.09.2010
5. Kommunestyret 13.10.2010
6. Arbeidsmiljøutvalget 07.09.2010
Innkallinger:
7. Kommunalt råd for funksjonshemmede 26.10.2010
Følgende møter er avlyst:
Eldrerådet 26.10.2010, HOK 27.10.2010, ADM og HTM 28.10.2010.
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FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD - BREIVOLL
Saksbehandler: Gunnar Ek
Utvalg
Formannskapet

Arkivnr: GB 113/2
Sak nr.
64/10

Saknr.: 10/3089
Møtedato
27.10.2010

Rådmannens innstilling:
1. Leieforholdet med Den Kristelige Menighet for deler av gnr. 113 bnr. 2 ”Breivoll”,
forlenges med 15 år, regnet fra utløpet av nåværende leiekontrakt.
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne kontraktsvilkårene.
Rådmannen i Ås, 20.10.2010
Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Kopi av leiekontrakt mellom Ås kommune og Den Kristelige Menighet.
2. Utkast fra Den Kristelige Menighet til ny leiekontrakt
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
1. Reguleringsplan for Breivoll vedtatt 03.02.2010 med tilhørende
reguleringsbestemmelser.
2. Protokoll fra meglingsmøte hos Fylkesmannen 18. juni 2010.
3. Eiendomsmappen ”Breivoll”
Utskrift av saken sendes til:
Den Kristelige Menighet
Rådmannen
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SAKSUTREDNING
Fakta i saken:
Bakgrunn
Den Kristelige Menighet (DKM), leier deler av kommunens eiendom ”Breivoll”, i
henhold til kontrakt dat. 13. mai 1998, vedlegg 1.
Etter kontraktens pkt. 5 utløper kontrakten uten oppsigelse 01.05.2013, med opsjon
for leieren til å forlenge leietiden med ytterligere 5 år. Etter slik forlengelse forlenges
leieavtalen med 5 år av gangen med mindre den sies opp av en av partene.
Årlig leie ble avtalt kr. 70 000 og er senere indeksregulert. Leien utgjør i dag 97 000
kroner.
Reguleringsplan.
Reguleringsplan for Breivoll ble vedtatt 03.02.2010. På grunn av innsigelser fra
fylkesmannens miljøvernavdeling, ble det 18.06.2010 avholdt meglingsmøte hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Av protokollen fra møtet fremgår at det var
enighet om følgende punkter:
• Kommunen utarbeider en juridisk skjøtselsplan for naturverdiene.
• bredden på eventuelt ny låve som oppføres ble redusert,
• kommunen utarbeider informasjonstavler med kart som plasseres ved
samtlige parkeringsplasser i området,
• stier til badestrand og fotballbane skiltes og markeres bedre.
Punktene er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.
Søknad om forlengelse av leiekontrakten.
Leieren har i e-post dat. 19. juli 2010, søkt om forlengelse i 15 år, regnet fra utløpet
av nåværende kontrakt. Henvendelsen har følgende ordlyd:
Viser til reguleringsplan som endelig er på plass. Slik vi ser det er vedtaket
fattet med intensjon om videre samarbeid, da de foreslåtte endringene med
hensyn til låvens størrelse og reguleringsformål er i tråd med våre innspill i
saken.
Dette er vi svært takknemlige for og vi ønsker å gi honnør til de som har
arbeidet med planen.
I forbindelse med videre utvikling av Breivoll i tråd med vedtatt regulering,
ønsker vi å fremforhandle fornyet leieavtale.
Avtalen som vi har i dag utløper i 2018, med avskrivningstid til 2023. Dette er
for kortsiktig i forhold til de investeringer vi skal gjøre.
Vi har etter beste evne laget et utkast som ivaretar de interessene som
kommunen har signalisert det er behov for i det pågående arbeidet med
reguleringen.
Slik vi har oppfattet det i vår dialog med blant annet politikere og rektorene ved
Ås ungdomsskole, er det svært ønskelig å etablere en ordning for elever med
adferdsvanskeligheter.
Vi setter stor pris på om behandlingen av fornyet leieavtale kunne prioriteres,
da vi ikke kommer videre med byggesaken før leieavtalen er på plass.
Rådmannen skal til foranstående kort bemerke at nåværende kontrakt utløper formelt
01.05.2013, men DKM er i kontrakten gitt opsjon til å forlenge leietiden i ytterligere 5
år.
4

F-sak 65/10

Vedlagt henvendelsen fulgte forslag til ny leiekontrakt, basert på en årlig leie stor
kr. 85 000 og 15 års leietid, regnet fra utløpet av nåværende leiekontrakt, vedlegg 2.
Som en del av saksbehandlingen har Den Kristelige Menighet fremlagt nedenstående
oppstilling over større investeringer som er foretatt i nåværende leieperiode, samt en
konkretisering av planlagte investeringer:
Investeringer
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 tilgjenglighet 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 tilegg kommer arbeid stipulert til ca 1 050 000,- årlig
Videre planer for Breivoll
Når det gjelder planen for den videre utviklingen av stedet, så ønsker vi å
utvikle stedet som et aktivitetsområde spesielt tilrettelagt for barn og ungdom
Vi ønsker også et tett samarbeid med kommunen, og vi har skissert noe av
dette i vårt forslag til leieavtale.
Vi vil understreke at dette er et forslag som er fremkommet etter dialog med
politikere, og rektorer ved ungdomskolene i Ås.
Om det er andre samarbeidsformer som er ønskelig så er vi åpne for en dialog
rundt dette.
Vi vil sørge for at allmennheten får nyte godt av at det området som ligger
utenfor tun området, og at det til en vær tid er parkmessig opparbeidet med
gressarealer og gangveier.
Den største investeringen på Breivoll er byggingen av en ny låve som
stipuleres til en kostnad på ca 20 mill.
Den ny låven vil bygges med det samme estetiske uttrykk som den gamle, og
vil fremstå som et flott og praktisk aktivitets hus for barn og ungdom.
De aktiviteter vi ser for oss vil være ballspill, musikkstudio, film og teater samt
en rekke andre aktivitetsrom tilpasset de behov brukergruppen har.
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Vi mener at vi har god kapasitet til å drifte dette området så vel
bemanningsmessig som økonomisk, og ønsker å gjøre det i samarbeid med
kommunen.
Med bakgrunn i at løsningen med midlertidig lagertelt, og aktivitetstelt, er det
viktig for oss å lande behandlingen av Leieavtalen forholdsvis raskt slik at vi
kan komme i gang med planlegging av ny låve. Denne kan da være til bruk for
oss og skolene neste skolesemester.
Bemerkninger og vurderinger.
I avtaleutkastets punkt 2 heter det at eiendommen skal brukes til aktivitetssenter for
barn og unge, for øvrig i henhold til vedtatt reguleringsplan, inkludert at deler av
eiendommen tilrettelegges for skoleelever med atferdsvanskeligheter i Ås kommune.
I 2. avsnitt i samme punkt heter det at Ås kommune får benytte eiendommen
vederlagsfritt til slikt arbeid. Dette er etter ønske fra ungdomsskolene i Ås.
Oversikten over foretatte investeringer viser DKM så langt i leieperioden, har skjøttet
eiendommen på en god og fremtidsrettet måte.
Gjennom den vedtatte reguleringsplanen og de punktene som det ble enighet om
under meglingsmøtet hos Fylkesmannen, er hensynene til allmennhetens bruk av
Breivoll og leierens eksklusive bruk, balansert på en tilfredsstillende måte.
Rådmannen vil derfor anbefale at leiekontrakten forlenges med 15 år regnet fra
01.05.2013, med opsjon på leie i ytterligere 15 år.
Når det gjelder årlig leie, tilsvarer opprinnelig årlig leie kr. 70 000 i dag et beløp
tilsvarende ca kr. 97 000. I avtaleutkastet foreslås leien satt til kr. 85 000,- og at den
reguleres hvert 5. år i samsvar med endringer i konsumprisindeksen. Etter samtaler
med Den Kristelige Menigheten kommer det fram at de ikke vil ha innvendinger mot
at leien settes på samme nivå som den er i dag. Det foreslås derfor at leien, ved
inngåelse av ny leieavtale settes til kr. 100 000,Anbefaling.
Rådmannen anbefaler at leieforholdet med Den Kristelige Menighet forlenges i
samsvar med bemerkningene ovenfor og at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne
kontraktsvilkårene.
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