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Godkjenning av kommunal lånegaranti Stjørdals-Blink fotball - Stjørdal
kommune
Vi viser til oversendelse av kommunestyrevedtak (k-sak 02/20) om lånegaranti til StjørdalsBlink fotball. Saken gjelder garanti for lån i forbindelse oppgraderinger av «Blinkbanen».
Fylkesmannen godkjenner kommunens vedtak.
Kommunestyrets vedtak
Stjørdal kommunestyre vedtok i møte 30.01.2020 i k-sak 02/20:


Stjørdal kommune stiller selvskyldnergaranti til Stjørdals-Blink Fotball i forbindelse
med deres bane på Travbanen. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 25
mill med tillegg av 10% av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle
påløpte renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med
nedbetalingen av lånet og opphører 31.12.2050 med tillegg av 2 år. Det forutsettes
at alle spillemidler går til direkte nedbetaling av lånet og dermed reduserer
kommunens garantiansvar. Det samme gjelder refundert MVA (Anslått til 5 mill)



Stjørdal kommune tar sikkerhet for garantiansvaret ved å tinglyse pant i StjørdalsBlink Fotball sitt baneanlegg på Travbanen tilsvarende garantibeløpet.



Saken oversendes fylkesmannen i Trøndelag for godkjenning.

Om kommunale garantier
Kommunelovens § 14-19 stiller krav om at alle kommunale garantier over en gitt
beløpsgrense må ha statlig godkjenning (jf. forskrift om garantier og finans- og
gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner). For Stjørdal kommune krever
garantibeløp på over 4 millioner kroner statlig godkjenning. Myndigheten til å godkjenne
slike vedtak er overført til fylkesmennene.
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Et vedtak om garantistillelse vil alltid innebære en viss risiko for økonomisk tap. Statlig
godkjenning av lånegarantier er en kontroll både av at garantien ikke innebærer vesentlig
økonomisk risiko for kommunen og hvorvidt garantien kan stride mot forbudet mot å
garantere for næringsvirksomhet. Fylkesmannen kontrollerer også om vedtaket oppfyller
krav satt i forskrift.
Fylkesmannens vurdering og konklusjon
Fylkesmannen legger kommunens vedtak, saksopplysninger i forbindelse med kommunens
behandling av saken, og kommunens regnskap til grunn for vår vurdering.
Kommunelovens garantiadgang tar utgangspunkt i virksomheten det garanters for, både
hva som er formålet med virksomheten og aktiviteten som drives. Stjørdals-Blink fotball er
en del av Stjørdals-Blink idrettslag. Stjørdals-Blink il. og Stjørdals-Blink fotball har et ikkekommersielt formål. Fylkesmannen vurderer at eventuell kommersiell aktivitet knyttet til at
herrelaget har rykket opp til OBOS-ligaen (1. divisjon) vil utgjøre en mindre andel av
Stjørdals-Blink fotballs totale aktivitet, som i hovedsak handler om å bygge opp under
breddeidrett.
Fylkesmannen i Trøndelag godkjenner kommunens vedtak i sak 2/20 om garanti for lån
overfor Stjørdals-Blink fotball. Godkjenningen gis i samsvar med de betingelser som
fremgår av kommunestyrets vedtak.
Godkjenningen av vedtaket er avgrenset til kommunelovens bestemmelser.
Vi gjør oppmerksom på at eventuelle framtidige endringer i virksomheten, eksempelvis
endringer i vedtekter, driftsform, aktivitet og eierstruktur, kan ha innvirkning på hvorvidt
virksomheten defineres som næringsvirksomhet – og dernest om garantien kan stride mot
forbudet i kommuneloven mot å garantere for næringsvirksomhet.
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