
 

 

Ås kommune  

  

 

14/02137-6 Side 1 av 5 

   

 

Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall 
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02137-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 08.10.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

- Leieavtale mellom Ås il fotball og Ås kommune etableres fra 2015.  
- Ås IL fotball får bruke hallen vederlagsfritt frem til og med 2014. 
- Ordføreren gis mandat til å fremforhandle avtalen, i tråd med føringene vedtatt 

av Formannskapet 23.03.2011. 
- Ved vurdering av avtalens vilkår tas det hensyn til at Ås il fotball har disponert 

hallen vederlagsfritt i 3 år og at hallen også skal ha avsatt brukstid for 
kommunen og andre idretter.  

 
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
 
 Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskapet  

Kommunestyret: 
 
 
Vedlegg: 
vurdering fotballhall 26 08 14.pdf 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken:  

Rådmannen fremmet i sak 14/02137 til Formannskapet den 11.06.2014 et forslag om 
at vederlagsfritt bruk av Ås fotballhall, kombinert med at Ås IL fotball etablerte et 
anleggsfond.   Bakgrunnen for forslaget var at dersom kommunen ikke mottar 
vederlag, kan kommunen beholde momskompensasjon.  
 
Formannskapet vedtok følgende 11.06.2014: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang sammen med revisjonen med 
tanke på å opprette et fond som disponeres/styres av Ås kommune. Se også på 
formål og momskompensasjonsregler. 
 
Rådmannen har etter en ny drøfting med Follo Distriktsrevisjon kommet til at det har 
vært behov for en nærmere juridisk vurdering av saken. Rådmannen har derfor fått 
en vurdering fra Advokat Ole Jørgen Wilberg i saken, jf vedlagt notat. Wilberg 
konkluderer med følgende: 
 
 

1. Avsetning til fond som vilkår for lån av fotballhallen anes som vederlag for bruken 
av fotballhallen. Ås kommune har ikke rett til kompensasjon, jfr. 
Kompensasjonslovens § 4, 2 ledd nr. 3. 
1.1. Dersom kravet til fond ikke innføres vil det ikke anses som leie 
 
2. Ved utleie av hallen fra kommunen til Ås Idrettslag må kompensert avgift justeres. 
2.1. Justering foretas fra det tidspunkt leievederlag kreves. 
2.2. Ås kommune må foreta en justering av kompensert avgift i forhold til at man 
ikke har krav på kompensasjon for idrettslagets bruk. 
 
Vurdering 

Den sentrale problemstillingen i denne saken er hvorvidt hallen leies ut eller ikke. 
Foretas utleie har kommunen ikke krav på momskompensasjon. Wilberg uttaler at 
grensen for hva som anses å være leievederlag er et ganske komplisert tema.  
Wilberg vurderer det i denne saken slik at koblingen mellom bruk av hallen og 
fondsavsetning er for klar, noe som innebærer at dette må anses som et vederlag. 
Ås kommune vil da ikke ha rett til momskompensasjon. Rådmannens opprinnelige 
forslag vil derfor ikke være i tråd med momsregelverket slik Wilberg forstår det.  
Formannskapets alternativ for vurdering, må også anses som utleie.  
 
Rådmannen fremmer på denne bakgrunn en ny innstilling. Det nye forslaget 
innebærer at leie av hallen starter 1.1.2015.  Ås il fotball betaler da et innskudd og 
leie som ivaretar formannskapets vedtak av 23.03.2011.  
 
Med dette forslaget beholder kommunen momskompensasjon ut 2014. Fra 2015 må 
kommunen etterbetale momskompensasjon med 1/10 per år i tråd med 
justeringsreglene i momskompensasjonsloven.  
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Rådmannen opprettholder forslaget om at Ås IL fotball skal disponere hallen 50% av 
tiden og at kommunen skal disponere resterende tid.  Med dette forslaget er det bare 
50% av momskompensasjonen  som må tilbakebetales med 1/10 per år.  Sett i 
forhold til at Ås IL fotball har fått disponere hallen vederlagsfritt frem til og med 2014, 
er det rimelig at leieavtalen innebærer en kommunal andel av brukstiden. 
Kommunens brukere vil primært være barnehager og skoler på dagtid, og trenger 
ikke å redusere fotballens bruk av halle i stor grad.  
 
 
Fremforhandling av avtale 
Rådmannen innstiller på at ordføreren gis mandat til å fremforhandle en avtale. 
Avtalen må ivareta formannskapets vedtak av 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 IL fotball har årlig avsatt midler til årlig leie, og er klar for å betale beløpet som 
Formannskapet vedtok 23.03.2011. Rådmannen kan bli enig med Ås IL fotball om en 
betalingsplan som ivaretar at Ås IL sin likviditet. Nivået på leien må vurderes noe opp 
mot reelle finanskostnader og fordeling av brukstid.  
 
Nærmere om regelverket for tilbakebetaling av momskompensasjonen 

I henhold til de såkalte justeringsreglene for momskompensasjon, skal kommunen 
betale tilbake 1/10 av årlig mottatt momskompensasjon, for hvert år driften ikke er i 
henhold til det som gir rett til momskompensasjon. For Ås fotballhall inntrer dette når 
utleie av hallen innføres.  
 

Innkreving av leie medfører at Ås kommune må betale tilbake momskompensasjon 
på investeringen på inntil 220 000kr per år i inntil 7 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.  
.  
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.  
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- Hallen skal kunne disponeres inntil 10 % av andre idrettslag i Ås kommune. Ås IL 
fotball fordeler treningstiden til andre i samråd med Ås idrettsråd.  

 
Vurdering:  
Ås kommune har drøftet saken med Ås IL, Ås IL fotball og Ås idrettsråd som er positive 
til forslaget. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Rådmannens forslag innebærer at kommunen fra og med 2015 får inntekter på utleie av 
hallen.  Av disse inntektene må 110 000 kr tilbakebetales i årlig momskompensasjon.  
Justeringsreglene gjelder i 10 år, slik at kommunen må betale tilbake 
momskompensasjon i resterende 7 år.  
 
Alternativer:  

Hallen disponeres av Ås IL fotball og andre grupper vederlagsfritt eller til kostpris. Ås 
kommune mister da årlige leieinntekter, men sparer da 220 000 kr i årlig 
tilbakebetaling av momskomp. Ås IL fotball kan på helt frivillig basis etablere et 
anleggsfond uten noen føringer fra Ås kommune.  
 
Konklusjon 

Rådmannen vurderer at det foreslåtte tiltaket et det beste alternativet for alle parter 
slik saken står nå. Ås kommune fritas for tilbakebetaling av momskompensasjon ut 
2014. Fra 2015 starter leieavtale for bruk av hallen og kommunen betaler tilbake 1/10 
av 50 % av mottatt momskompensasjon i resterende 7 år.   
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 


