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Blues in Hell - Kommunal garanti 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues
in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge.
2. Garantitiden settes til 01.05.2014.

Vedlegg:
Søknad kommunal garanti 2013
Årsberetning 2012
Protokoll årsmøte
Regnskap 2012/budsjett 2013
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
Delegeringsreglement vedtatt i K-sak 74/07
Sammendrag:
Blues in Hell søker om kommunal garanti på inntil kr. 500.000 for gjennomføring av festivalen
Blues in Hell og andre aktiviteter knyttet til virksomheten 2013.
Saksopplysninger
Blues in Hell ble etablert i 2008 etter at Hell Music Festival opphørte.
Festivalen Blues in Hell avvikles i 2013 i perioden 5.-7. september. Det arbeides også med ulike
prosjekter i Den kulturelle skolesekken, seminarer med Stjørdal kulturskole og tilbud rettet mot
barnehagene i kommunen.
Blues in Hell har i e-post mottatt 04.04.2013 søkt om kommunal garanti for kassakreditt opptatt
i Sparebank 1 Midt-Norge. Det er søkt om garanti for inntil kr. 500.000.

I Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 2 står det:
Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske
forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon.
Videre i § 3:
Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantien
varighet(...). Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig.
Videre i § 5:
Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kr. 500.000,- trenger ikke statlig
godkjenning.
Stjørdal kommunes delegeringsreglement kapittel 2,..3 sier:
Kommuneloven § 51 nr. 3: Formannskapet gis myndighet til å vedta garantier i.h.t.
kommuneloven§ 51 nr. 3, innen en samlet ramme på kr. 2 000 000,- jfr.
kommunaldepartementets forskrift av 1. mars 2001 om kommunale og fylkeskommunale
garantier.
Øvre grense for ansvar ved enkeltgarantier settes til kr. 200.000,-.
Vurdering
Festivalen Blues in Hell 2012 ble kunstnerisk vellykket, men det økonomiske resultatet litt
lavere enn budsjettert med et underskudd på kr. 141.654. Underskuddet forklares med lavere
inntekter enn budsjettert, da med bakgrunn i et svært dårlig vær under festivalen.
Økonomistyringen i foreningen synes god. For øvrig vises til vedlagte årsberetning 2012.
Leverandører til festivaler har skjerpet kravene om forskuddsbetaling/sikkerhet. Dette medfører
at arrangøren må sikre en likviditet i forkant av arrangementet.
Årets festival er budsjettert med et overskudd på kr. 111.500, men kan økes dersom
sponsorinntekter og offentlige tilskudd blir høyere i 2013 enn i 2012.
Rådmannen vurderer det slik at det er liten risiko for at Stjørdal kommune må innfri sin garanti
basert på billettanslag og øvrig salg/aktivitet under festivalen.
Garantitiden settes til 01.05.2014 og ikke 1. april som tidligere da det viser seg at statlig og
fylkeskommunalt tilskudd blir sluttutbetalt i april året etter at festivalen er avholdt.
Innstillingen er i tråd med gjeldende forskrift og delegeringsreglement.

