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Kommunal garanti Vinterbro ishall - korrigering
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Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8 mill.
kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.
Garantien gjelder i 20 år.
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunestyret vedtok i k-sak 83/13 den 11.12.2013 å gi kommunal garanti for
spillemidler pålydende 10,8 mill. kr til Breivoll sportsklubb ishockey (BSI) som ønsker å
bygge ishall på Vinterbro.

Den idrettsfunksjonelle utformingen av anlegget er godkjent og Kulturdepartementet har
godkjent vedtektene for Vinterbro AS som er driver og utbygger av ishallen. Saken ligger
derfor klar for søknad om spillemidler for 2014. Det er imidlertid behov for en korrigering
av kommunestyrets vedtak, da det er Vinterbro AS og ikke Breivoll Sportsklubb ishockey
som garantien skal gjelde for. Saken fremmes derfor på nytt, med ny innstilling om at Ås
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kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8 mill. kr til
Vinterbro AS som er søker av spillemidler.

Vurdering av saken:
For at Vinterbro ishall skal kunne søke om og være berettiget til å motta spillemidler, må
de ha en kommunal garanti for beløpet. Garantien for spillemidler må gis som en
selvskyldnergaranti, jf. punkt 2.2.4 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet –2013. Selvskyldnergaranti innebærer at kreditor ved mislighold kan gå
direkte på garantisten.

Kommunestyret kan innvilge garanti i henhold til Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier av 02.02.2001 med endringer 26.06.2008. I dette tilfellet
innebærer den kommunale garantien, at kommunen står økonomisk ansvarlig, dersom
hallen ikke drives etter formålet, og spillemidler holdes tilbake. I så tilfelle har kommunen
to alternativer. Enten betale tilbake mottatte spillemidler på 10,8 mill. kr eller overta
driften, eller på annen måte sikre at driften foregår i tråd med reglene for mottak av
spillemidler.

Prosessen videre
Fylkeskommunen krever kommunal garanti for utbetaling av spillemidler. Tiltaket må
innarbeides i kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Kommunen har frist
for å behandle søknad om spillemidler den 15. januar 2014. Dersom saken om
kommunal garanti ligger til behandling i kommunestyret i februar 2014, vil det fortsatt
være mulig å søke om spillemidler for prosjektet for 2014. Et vedtak om kommunal
garanti i kommunestyret 12. februar er derfor siste frist for å få innarbeidet tiltaket i
søknad om spillemidler for 2014.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Rådmannen vil understreke at en kommunal garanti for spillemidler innebærer en risiko
for kommunen. Rådmannen har imidlertid vurdert risikoen til å være akseptabel og
mener at Vinterbro AS vil ha finansiell evne til å gjennomføre tiltaket.

Den kommunale garantien gjelder i 20 år. Dersom hallen ikke drives etter formålet må
kommunen betale tilbake mottatte midler eller overta driften. Det stilles derfor som
forutsetning for garantien at kommunen overtar full disposisjonsrett over hallen dersom
garantien kommer til anvendelse. Kommunen kan da søke andre samarbeidspartnere til
å drive hallen frem til garantiperioden utløper.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Vinterbro AS gis kommunal garant på 10,8 mill. kr for
spillemidler.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Saken krever godkjenning av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen er
orientert om saken og kan behandle saken innen utgangen av februar 2014.

http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-B-2013_web.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-B-2013_web.pdf

