Vedtak i Kommunestyret - 10.09.2020
Stjørdal kommune stiller selvskyldnergaranti til Stjørdals-Blink Fotball knyttet til
tilleggskostnader for bygging av M.U.S Sandskogan Stadion under forutsetning av
følgende:
-

Kommunens risiko begrenses gjennom tilleggsavtaler, eller godtgjøres på annen
måte, og gjøres gjeldende for både denne garantien, samt garantien gitt 30.januar
d.å.
- Ny sak med tilhørende konklusjoner legges fram for formannskapet for
godkjenning i førstkommende møte, og vil også danne grunnlag for vurdering ved
senere behandling av søknader om selvskyldnergaranti fra frivillige lag og
foreninger.
- Garantien ansees ikke gitt før etter formannskapets godkjenning av ovennevnte.
Garantien gjelder for et tilleggslån på maks 12 mill med et 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 reduserer
kommunes garantiansvar. Det samme gjelder refundert mva.
Saken oversendes fylkesmannen i Trøndelag for godkjenning.
Kommunestyret har ved behandlingen vektlagt Stjørdals-Blink Fotballs godtgjøring av
intensjoner, vilje og evne til å ivareta låneforpliktelsene også ved et eventuelt nedrykk fra
1.divisjon, herunder at nødvendige økonomiske tiltak vil bli iverksatt av klubben dersom
dette skulle bli nødvendig også av andre årsaker. Det er ellers lagt til grunn at klubben har
tatt høyde for- og har robusthet til å håndtere ulike utfall av så vel spillemiddeltildeling,
tilskudd og inntekter fra eventuelle utkjøp.

Behandling i Kommunestyret - 10.09.2020
Dokumentasjon mottatt i møtet:

Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune stiller selvskyldnergaranti til Stjørdals-Blink Fotball knyttet til
tilleggskostnader for bygging av M.U.S Sandskogan Stadion under forutsetning av følgende:
-

Kommunens risiko begrenses gjennom tilleggsavtaler, eller godtgjøres på annen måte, og
gjøres gjeldende for både denne garantien, samt garantien gitt 30.januar d.å.
- Ny sak med tilhørende konklusjoner legges fram for formannskapet for godkjenning i
førstkommende møte, og vil også danne grunnlag for vurdering ved senere behandling
av søknader om selvskyldnergaranti fra frivillige lag og foreninger.
- Garantien ansees ikke gitt før etter formannskapets godkjenning av ovennevnte.
Garantien gjelder for et tilleggslån på maks 12 mill med et 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 reduserer
kommunes garantiansvar. Det samme gjelder refundert mva.
Saken oversendes fylkesmannen i Trøndelag for godkjenning.
Kommunestyret har ved behandlingen vektlagt Stjørdals-Blink Fotballs godtgjøring av
intensjoner, vilje og evne til å ivareta låneforpliktelsene også ved et eventuelt nedrykk fra
1.divisjon, herunder at nødvendige økonomiske tiltak vil bli iverksatt av klubben dersom dette
skulle bli nødvendig også av andre årsaker. Det er ellers lagt til grunn at klubben har tatt høyde
for- og har robusthet til å håndtere ulike utfall av så vel spillemiddeltildeling, tilskudd og
inntekter fra eventuelle utkjøp.

Morten Harper (SV) fremmet følgende tilleggspunkt i vedtaket, nytt avsnitt:
«Garantien forutsetter at Stjørdals-Blink Fotball utarbeider en helhetlig plan og iverksetter tiltak
for universell utforming på stadion i løpet av 2020.»
Alternativ votering mellom Formannskapets innstilling og Vigdenes (SP), Vigdenes (SP) forslag
enstemmig vedtatt
Harpers (SV) forslag ble trukket.

