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IL Fram - Kommunal garanti Klubbhus

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal Kommune stiller kommunal garanti i form av simpel kausjon til IL Fram i
forbindelse med lån til oppføring av klubbhus på Framnes stadion
2. Det gis garanti for et lån på inntil 1 000 000,-.
3. Lånegiver sørger for at Stjørdal kommune sitt garantiansvar opphører når IL Fram har
innfridd lånet
4. Et eventuelt vedtak som foreslått i punkt 1,2 og 3 er ikke gyldig før staten ved
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag godkjenner avtalen mellom partene.
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Sammendrag:

Saksopplysninger
IL Fram søker kommunal garanti i form av simpel kausjon for et lån i Danske Bank på
Kr.1 000 000,- i forbindelse med bygging av klubbhus på Framnes Stadion. Banken har stilt som
forutsetning at klubben må stille med en kausjonist for å få lån, og det vil samtidig gi bedre
lånebetingelser for klubben.
«En simpel kausjon er en kausjon hvor kausjonistens ansvar først bli aktuelt etter at kreditor
forgjeves har forsøkt å kreve hoveddebiotr».
I kommunestyrevedtak i sak 0030/05 ble det vedtatt at Stjørdal kommune gir anledning til å
stille simpel kausjon til lag og foreninger ved bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg som
er av spesiell stor betydning for kommunens innbyggere. I samme sak ble det vedtatt at ved
søknad om kausjon på lån over 500 000,- så må staten, ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
godkjenne avtalen. Dette er i henhold til «forskrift om kommunale og fylkeskommunale
garantier» fra kommunal- og regionaldepartementet. Etter behandling i Stjørdal kommune skal
saken videresendes til Fylkesmannen som skal komme med sitt vedtak.
Et eventuelt positivt vedtak fra Stjørdal kommune om innvilgelse av simpel kausjon til Hegra
IL, er derfor ikke å anse som godkjent før Fylkesmannen har gitt sitt svar til kommunen.
Vurdering
IL Fram er i sluttfasen for bygging av klubbhus på Framnes. De er i ferd med å få på plass et
flott samlingssted for klubbens medlemmer, som vil gi hele klubben et løft. Klubbhuset vil
fungere som både møtelokale, redskapshus, garderobeanlegg m.m.
Stjørdal kommune har en ventetid på 5-6 år på utbetaling av spillemidler, og det er blitt mer og
mer aktuelt for lagene som søker spillemidler å ta opp lån som mellomfinansiering til
spillemidlene er utbetalt. IL Fram har så langt klart å håndtere økonomien i prosjektet veldig
bra, og hadde en plan om å fullføre prosjektet uten tilleggsfinansiering, men en forsinkelse i

utbetaling av spillemidler og momsrefusjon har ført til at klubben nå har søkt bank om
tilleggsfinansiering. Stjørdal Kommune har stilt på lag med IL Fram i utviklingen av Framnes
stadion og laget har hatt en sunn og god økonomi i alle faser av dette arbeidet. Det kan nevnes at
et lån som ble tatt opp med Stjørdal Kommune som kausjonist for bygging av kunstgressbane er
på god vei til å bli nedbetalt. Det vurderes derfor at risikoen er liten ved å gå inn som kausjonist
for idrettslaget. Spillemiddelsøknadene og søknad om mva-refusjon er godkjent av NordTrøndelag Fylkeskommune, og man regner med å få innvilget søknad om mva-refusjon i 2015.

