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Avtale om bruk av ÅS fotballhall 
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02137-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

- Ordføreren fremforhandler en avtale med Ås IL fotball om bruk av Ås 
fotballhall  

- Ås IL fotball disponerer Ås fotballhall vederlagsfritt.  
- ÅS IL fotball etablerer et anleggsfond som øremerkes fremtidige investeringer 

i idrettsanlegg i Ås kommune.  Fondet etableres i 2014 med en inngangsverdi 
på 1,2 mill. kr og årlig avsetning skal deretter være 390 000 kr.  

 
 
Ås, 25.5.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
         
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
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SAKSUTREDNING: 
 
 
 
Fakta i saken: 
Formannskapets vedtok følgende i møtet 23.03.2011; 
1. Ås kommune bygger fotballhall med kostnadsramme 12,7 mill kroner ved Ås 
stadion 
2. Kostnadene dekkes slik: 
Spillemidler 2,0 mill kroner 
Refusjon fra Idrettslaget 1,5 mill kroner 
Tidligere vedtatt låneopptak 4,25 mill kroner 
Nytt låneopptak 4,95 mill kroner 
I alt 12,7 mill kroner 
3. Ås IL Fotball betaler årlig kr 390.000 kroner i finanskostnader til Ås kommune helt 
til lånet til fotballhallen er nedbetalt, første gang i 2012. 
4. Vedtaket er fattet i medhold av Kommunelovens § 13 (”hasteparagrafen”) og 
forelegges kommunestyret som referatsak i førstkommende møte. 
 
Ås kommune har finansiert utbygging av fotballhallen og eier den. I gjeldende 
bruksavtale er det ikke definert noe leiebeløp, jf. vedlagt avtale. En ny bruksavtale 
skal nå fremforhandles hvor årlig leiebeløp skal avklares.  
 
Ås IL fotball har årlig avsatt midler til årlig leie, og er klar for å betale beløpet som 
Formannskapet vedtok 23.03.2011. Da forhold rundt avtalen ikke har vært endelig 
avklart, har Ås kommune avventet innkreving av midlene.  De uavklarte forhold har 
blant annet vært knyttet til momsregelverket, noe som også ble tatt opp i et eget 
notat til Formannskapet da saken var oppe til behandling.   
 
Slik saken står nå, vil innkreving av leie på 390 000 kr per år medføre at Ås 
kommune må betale tilbake momskompensasjon på investeringen på inntil 223 000kr 
per år i inntil 8 år.  Hvor mye som skal betales tilbake av momskompensasjonen 
avhenger av hvor mye hallen skal disponeres fritt eller til kostpris av Ås kommunes 
innbyggere. Hvis hallen f. eks stilles 50% til disposisjon for Ås kommune, halveres 
kravet om tilbakebetaling av momskompensasjon med 50%, det vil si 111 000 kr per 
år.   
 
 
Rådmannen mener at det bør vurderes alternativer slik at midler kommunen har fått i 
momskompensasjon forbli i Ås kommune til utvikling av fremtidige idrettsanlegg. 
Rådmannen foreslår derfor at bruksavtalen utformes slik at Ås il fotball kan disponere 
hallen vederlagsfritt. Samtidig avtales det i egen avtale at Ås il fotball avsetter 
390 000 kr årlig til et anleggsfond for investering i nye anlegg i kommunen.  
    
 
Nærmere om anleggsfondet 
I vedtaket til Formannskapet sies det at Ås il fotball skal bidra med 1,5 mill kr i 
finansieringene av hallen. Dette foreslås også satt av til anleggsfond for fremtidige 
investeringer.  Av hensyn til likviditetssituasjonen for Ås IL fotball, foreslår 
rådmannen imidlertid at Ås IL fotball kun må sette inn 1,2 mill. kr i fondet i 2014.  
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Ås IL Fotball etablerer et anleggsfond som øremerkes investeringer i fremtidige og 
større renovering av eksisterende idrettsanlegg i Ås kommune. Fondet etableres i 
2014 med startverdi på kr 1 200 000. Fra og med år 2015 til og med år 2021 avsettes 
et årlig beløp på minimum kr. 390.000. Årlig beløp som avsettes kan endres etter 
avtale med Ås Kommune. Ås IL Fotball dokumenterer anleggsfondet størrelse ved 
fremleggelse av sitt årsregnskap til Ås kommune innen 1.mars hvert år. 
 
Retningslinjer for disponering av fondet skal fastsettes i samråd med Ås idrettslag og 
Ås idrettsråd.  En felles enighet mellom alle partene om disse retningslinjene må 
være på plass før fondet etableres. Videre skal disponering av fondet kun avsettes til 
prosjekter som er innarbeidet i Ås kommunes tiltaksplan for Idrett, nærmiljø og 
friluftsliv.  Fondet inngår da som idrettens egenkapital til fremtidige 
investeringsprosjekter.  
 
 
Andre føringer for bruk av hallen: 
Rådmannen foreslår at ordføreren fremforhandler en avtale med ÅS il fotball i tråd 
med føringene beskrevet over. Videre legges det følgende føringer for avtalen: 

- Hallen skal kunne disponeres inntil 40 % av åpningstiden av skoler, 
barnehager og andre kommunale virksomheter. 

- Hallen skal kunne disponeres inntil 10 % av andre idrettslag i Ås kommune. 
Ås IL fotball fordeler treningstiden til andre i samråd med Ås idrettsråd.  

- Hallen skal maksimalt leies ut til andre til markedspris inntil 5 % av tiden.  
Dette fordi reglene om momskompensasjon ikke tillater utleie utover 
ubetydelig leie, som er definert til inntil 5 %.  
 

 
Vurdering: 
Ås kommune har drøftet saken med Ås IL, Ås IL fotball og Ås idrettsråd som er 
positive til tiltaket, under forutsetning av at tiltaket styrker hele idretten i Ås kommune.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket innebærer en netto redusert årlig inntekt for Ås kommune på167 000 kr, når 
det tas hensyn til tapt leieinntekt og korrigert for momskompensasjon som ikke må 
tilbakebetales.   
 
Ås IL fotball bygger opp et anleggsfond for investeringer i nye og renovering av 
eksisterende idrettsanlegg i kommunen. Ved at Ås IL fotball bygger opp egenkapital 
til fremtidige investeringer, kan Ås kommunes fremtidige bidrag til investeringer i 
større grad konsentreres om større nye anlegg, blant annet flerbrukshaller. Totalt sett 
kommer da hele idretten styrket ut i fremtiden. Hvordan fondet disponeres skal 
avgjøres som en del av arbeidet med Ås kommunes tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv, i nært samarbeid med idrettsrådet.  Ved at idretten bygger opp egenkapital 
vil kommunen få økt handlingsrom ved fremtidige investeringer i idrettsanlegg. 
 
 
 
Alternativer: 
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Rådmannen effektuerer Formannskapets vedtak av 23.3.2011. Leieavtalen 
fremforhandles slik at kravet til tilbakebetaling av momskompensasjon blir så lav som 
mulig, og om mulig maksimalt 50 %. De økonomiske konsekvenser avhenger av 
hvordan avtalen utformes.  

 
 
 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


