Trondheim kommune

Saksframlegg
Sjetne idrettslag- søknad om kommunal garanti
Arkivsaksnr.: 06/26656
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 2.700.000,- som Sjetne idrettslag tar opp i Nordea Bank.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 2.700.000,-.
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, beregnet til kr. 318 000,-, 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:
Sjetne idrettslag har søkt om kommunal garanti for et lån/gjeldsbrev i Nordea bank i forbindelse med
bygging av kunstgressbane og friidrettsbane (nærmiljøanlegg) som større oppgraderinger av Sjetne
Idrettspark.
Bakgrunn
Idrettslaget søkte om spillemidler til ordinære anlegg (kunstrgressbanen) og nærmiljøanlegg (friidrettsbanen)
første gang i fjor (behandling og tildeling sommeren 2007).
Fakta
Sjetne idrettslag leier areal til ballplass og nærmiljøanlegg av Trondheim kommune.
Avdelingene for fotball og friidrett har gått sammen om å lage et flerbruksanlegg hovedsakelig for barn og
unge i Sjetnemarka og Kroppanmarka. Anlegget er gjort tilgjengelig for Sjetne skole på dagtid gjennom en
egen driftsavtale.
Idrettslaget har lagt fram en kostnadsoversikt for prosjektet, der samlede kostnader er
kr. 4 399 000,-.
Finansiering
Prosjektet er finansiert på følgende måte:
Egenkapital
kr 1 237 000
Gaver/rabatter
kr 250 000
Dugnad
kr 277 000
Omsøkte spillemidler
kr 1 867 000
Tilskudd fra kommunen kr 450 000
Lån
kr 318 000
Sum
kr 4 399 000

Driftsbudsjett for 2007 – 2011 er vedlagt som utrykt vedlegg
Vurdering
Gjennom å etablere et slikt flerbruksanlegg stimulerer idrettslaget bydelens innbyggere og spesielt barn og
unge til økt og allsidig fysisk aktivitet. Dette vil skje både gjennom idrettslagets virksomhet, i skole/SFO
sammenheng og gjennom egenorganisert aktivitet.
Konklusjon
Jeg vil anbefale at kommunal garanti blir innvilget i tråd med mitt forslag 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 Nordea Bank
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