Trondheim kommune

Saksframlegg
Kommunal garanti - Kolstad fotball
Arkivsaksnr.: 07/40010
Forslag til vedtak/innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1.131.602,- som Kolstad fotball tar opp i Sparebanken
Midt-Norge.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 1.131.602,-.
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. Gjeldsbrevlån, beregnet til kr. 807.664,-, skal nedbetales over maksimum 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.
7. Banen skal etter avtale kunne benyttes av skolene i området i skoletida.
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Saken gjelder:
Kolstad fotball har søkt om kommunal garanti for et lån/gjeldsbrev i Sparebanken Midt-Norge i
forbindelse med ombygging av en liten grusbane til en liten kunstgressbane (7-er).
Klubben søker om kommunalt tilskudd og spillemidler til ordinære anlegg.
Kolstad fotball driver et omfattende arbeid og aktivitetstilbud i en bydel som har hatt problemer knyttet til
oppvekstmiljø. Klubbens innsats og påvirkning for å bedre miljøet må anses som betydelig.
Klubben har en leieavtale for bruken av arealet med Trondheim kommune.
Kolstad fotball har lagt fram en kostnadsoversikt for prosjektet, der samlede kostnader er
kr. 2 019 664,-.
Finansiering
Prosjektet er finansiert på følgende måte:
Egenkapital
kr 518 148
Gaver/rabatter/andre tilsk.
kr 218 816
Admin./dugnad
kr 70 700
Omsøkte spillemidler
kr 1 000 000
Tilskudd fra kommunen kr 212 000
Lån
kr
0
Sum
kr 2 019 664,Slik det går fram av oppstillingen og betingelser i lånetilsagn fra Sparebanken Midt-Norge vil banklånet
være nedbetalt i det spillemidler og kommunalt tilskudd er innvilget og tildelt. Spillemidler utbetaling kan ta
inntil 3 – 4 år. Formannskapet vedtok i møtet den 26.02.2008 sak 68/08 å tildele Kolstad IL et
kommunalt tilskudd på 212 000 kroner. 202 000 kroner er kommunal tilskudd inntil 10% av
kostnadsoverslaget, mens 10 000 kr. er en spesialordning etter feiltolkning av brevet fra Kultur- og
kirkedepartementet.
Driftsbudsjett og lånetilsagn er vedlagt.
Vurdering
Gjennom å etablere en slik bane yter idrettslaget et positivt bidrag til bydelens innbyggere og spesielt barn
og unge til økt og allsidig fysisk aktivitet. Dette vil skje både gjennom klubbens virksomhet, i skole/SFO
sammenheng og gjennom egenorganisert aktivitet.
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Konklusjon
Jeg vil anbefale at kommunal garanti blir innvilget i tråd med mitt forslag til vedtak for bystyret

Rådmannen i Trondheim, 10.03.2008

kommunaldirektør
vedlegg:

Driftsbudsjett
Lånetilsagn fra Sparebanken Midt-Norge
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