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Kommunestyret

Søknad om utvidelse av lånegaranti
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune stiller selvskyldnergaranti til Stjørdals-Blink Fotball knyttet til
tilleggskostnader for bygging av M.U.S Sandskogan Stadion.
Garantien gjelder for et tilleggslån på maks kr 12 mill med tillegg av 10% av enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen (i tråd med søknad) av lånet og opphører
31.12.2023.
Det forutsettes at alle spillemidler går til direkte nedbetaling av lånet og dermed redusere
kommunens garantiansvar. Det samme gjelder refundert mva.
Saken oversendes fylkesmannen i Trøndelag for godkjenning.

Vedlegg:
Vedlegg:
Tilbud Stjørdals-Blink
Søknad lånegaranti
Ekstrakostnader til økning av lån
Søknad om utvidelse av lånegaranti
Vedtekter
Balanse pr 30062020
blink-likviditetsbudsjett-langsiktid
blink-mus-stadion
Blink-regnskap pr 30062020
blink-årsregnskap-2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 2/20 Søknad om kommunal lånegaranti fra Stjørdals-Blink Fotball – Nye Blinkbanen
Saksopplysninger
Det vises til søknad om utvidelse av lånegaranti med vedlegg.
Vurdering
Kommunedirektøren viser primært til vurderinger gjort i opprinnelig søknad om garanti på kr 25
mill. Denne innstilte kommunedirektøren positivt på og kommunestyret vedtok 30. januar i år å
stille garantien. Videre godkjente staten ved Fylkesmannen garantien.
Det nye i denne saken er at garantibeløpet søkes økt. Imidlertid er det i denne garantisøknaden
langt kortere garantiperiode. Det søkes om utvidet garanti på 12 mill i 3 år for å dekke økte
kostnader med byggingen av M.U.S Sandskogan stadion.
Det sentrale i vurderingen av denne søknaden har således vært om de økonomiske risikoene en
slik utvidelse gir. Stjørdals-Blink Fotball har supplert opprinnelig søknad med årsregnskapet for
2019, balanseoversikter pr 31/12 2019 og 30/6 2020, likviditetsbudsjett 2021-2024, budsjett og
regnskap pr 30/6 2020 og oversikt for nedbetaling av 12 mill de første 3 årene og betaling av
«hovedlånet» på 25 mill. Dette grunnlaget viser at klubben har oversikt over økonomien og at
klubben synes tilstrekkelig robust for å øke lånerammen med ytterligere 12 mill.
Kommunedirektøren vil tilføye noe om risikobildet i denne saken. Det anses at den største
risikoen ligger i om Stjørdals-Blink Fotball beholder plassen i OBOS-ligaen eller ikke. Dersom
laget rykker ned, vil inntektsbilde forverres med påfølgende økonomisk økt risiko selv om
kostnadene også kan reduseres. Når det er sagt mener Kommunedirektøren at Stjørdal kommune
bør stille opp og dele denne risikoen og vil derfor anbefale at søknaden innvilges.
Basert på en totalvurdering av søknaden og at klubben vektlegger god økonomistyring fremover
innstiller kommunedirektøren positivt på søknaden.

