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Skatval Skilag - Kommunal garanti på lån til oppgradering av
Klempen skihytte

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Skatval skilag i forbindelse med lån til
oppgradering av Klempen skihytte på Klempen stadion.
2. Det gis garanti for et lån på inntil 500 000,3. Lånegiver sørger for at Stjørdal Kommune sitt garantiansvar opphører når Skatval skilag
har innfridd lånet
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Vedlegg:
Nedbetalingsplan lån
Regnskap og driftsbudsjett
Nedbetalingsplan

Regnskap og driftsbudsjett
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Saksopplysninger
Skatval skilag søker om lånegaranti fra Stjørdal kommune på et lån på kr. 500 000,- i Hegra
sparebank for oppgradering av skihytta i Klempen. Skatval skilag er i dialog med Hegra
sparebank om et lån med en nedbetalingsplan på 10 år. Hegra sparebank er positiv, men krever
kommunal garanti for å kunne innvilge lånet.
«En simpel kausjon er en kausjon hvor kausjonistens ansvar først blir aktuelt etter at kreditor
forgjeves har forsøkt å kreve hoveddebitor»
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 kr. 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
saker der lånesummen overstiger kr. 500 000,- videresendes til Fylkesmannen som skal komme
med sitt vedtak. Dette vil ikke være nødvendig i denne saken.
Vurdering
Skihytta i Klempen fungerer som klubbhus for Skatval skilag og deres medlemmer. Den brukes
både til møter, treninger, konkurranser og mye mer. Hytta har blitt for liten til å ha en samlende
funksjon for alle aktive utøvere og man ønsker derfor å bygge ut hytta, og samtidig oppgradere
med mer fokus på universell utforming.
I plan for idrett og fysisk aktivitet legges det føringer for hvordan tildelingen av spillemidler
skal prioriteres de neste årene. Det er lagt vekt på forutsigbarhet for den enkelte godkjente søker
under prinsippet ”først inn – først ut”. Det betyr at de søkerne som nå er godkjent, kan regne

med å få beholde sin prioritet frem til omsøkte spillemidler er mottatt, og at nye søkere må
påregne å bli prioritert sist etter hvert som de kommer inn. Legges de siste års
spillemiddeltildelinger til grunn, vil det ta lang tid (ca. 4 år) før nye søkere kan regne med å få
tildelt sin omsøkte sum. Det er dermed å anta at det kan gå noen år før spillemidlene til Skatval
skilag kan utbetales, og den delen av finansieringsplanen må klubben i mellomtiden
lånefinansiere.
Erfaring fra tidligere saker om simpel kausjon er at det fra bankens side er ønskelig med en noe
bedre lånesikring enn kun sikring i klubbanleggene.
Stjørdal Kommune har etter hvert innvilget mange søknader om simpel kausjon, og våre lag og
foreninger har i hvert tilfelle innfridd sin del av avtalen. Skatval skilag har i mange år hatt en sunn
økonomi og drives godt, og det er derfor ingen grunn til å tro at klubben ikke vil klare å innfri
lånebetingelsene til bank (se vedlegg - beretning årsregnskap).
Rådmannen mener man her kan gå inn med en lånegaranti i form av simpel kausjon til Skatval
skilag for sitt prosjekt «Oppgradering av Klempen skihytte».

