Trondheim kommune

Saksframlegg
Søknad om kommunal garanti for lån til kunstgressbane
Arkivsaksnr.: 07/15945
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 3.450.000,- som Byneset idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 3.450.000,-.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunale tilskudd i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.
5. Gjeldsbrevlånet på kr. 512.000,- skal nedbetales over 10 år regnet etter at spillemidler og kommunalt
tilskudd er bevilget.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
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Saksutredning:
Byneset idrettslag har søkt om kommunal garanti for et lån i Sparebanken Midt Norge i forbindelse med
bygging av kunstgressbane inkludert lysanlegg på nåværende Rye grusbane.
Bakgrunn
Idrettslaget søkte om spillemidler til ombyggingg til en kunstgressbane første gang i fjor (behandling og
tildeling sommeren 2007). Klubben ønsker å igangsette ombyggingen i løpet av juni 2007, og har fått
tilsagn om et byggelån og et gjeldsbrevlån fra Sparebank 1 Midt-Norge. På grunn av lav prioritet og
manglende midler vil laget sansynligvis ikke få spillemidler ved årets spillemiddeltildeling.
Fakta
Idrettslaget leier grunnen av Trondheim kommune og inngår dermed leie- og driftsavtale med kommunen.
Dagens anlegg har lav bruksfrekvens da det ligger på myr og ikke kan brukes til annet enn kamper i
perioder med regn. Normal oppstartstidspunkt for anlegget er så sent som medio Mai på grunn av
baneforholdene. Anlegget har i dag ikke lysanlegg. Manglende banekapasitet og dårlige treningsforhold har
gjort at idrettslaget i de siste årene har hatt problemer med å stille et juniorlag i serien.
Rye skole og SFO benytter også anlegget til aktivitet og kroppsøving.
Den nye kunstgressbanen vil kunne brukes fra Mars til November, og hele anlegget vil framstå som langt
mer attraktivt og brukervennlig.
Finansiering
Ombyggingen er finansiert på følgende måte:
Egenkapital
kr 300 000
Gaver/rabatter
kr 568 000
Dugnad
kr 282 000
Private tilskudd
kr 300 000
Omsøkte spillemidler
kr 2 450 000
Tilskudd fra kommunen kr 490 000
Lån
kr 510 000
Sum
kr 4 900 000

(50 % av totale kostnader)
(Sparebank 1 Midt-Norge)

Driftsbudsjett for 2007 – 2011 er vedlagt som utrykt vedlegg
Vurdering
Idrettslagets arbeid med å gi et godt idrettstilbud til flere barn og unge vil bli vesentlig forsterket gjennom
denne ombyggingen. Økt bruksfrekvens og høyere banekvalitet vil bli resultatet av denne ombyggingen.
Dessuten fungerer slike baner også som samlingspunkter med mye aktivitet også utenfor den organiserte
treningstiden.
Konklusjon
Jeg vil anbefale at kommunal garanti blir innvilget i tråd med mitt forslag til innstilling til vedtak for bystyret.
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Rådmannen i Trondheim, 15.05.07

Gerhard Dalen
Kommunaldirektør

Per Kåre Jakobsen
Rådgiver

Utrykt vedlegg: Driftsbudsjett 2007 – 2011
Lånetilsagn fra Sparebank 1 Midt-Norge
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