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Søknad om midlertidig lån - Sluttfinansiering klubbhus
Rådmannens forslag til vedtak:
Likviditetslån på kr. 300.000 innvilges til Neset Fotballklubb med følgende betingelser:
1. Lån skal sikres med signert gjeldsbrev før utbetaling.
2. Innvilget lån er avdragsfritt og skal innfris i sin helhet senest 01.11.15
3. Rente settes til 2,5 %

Bakgrunn for saken:
Mottatt søknad – datert 17.04.15, samt beslutning i formannskapet om at saken utredes til
kommunestyremøte 05.05.15. Det presiseres at det har vært begrenset tid til saksutredning og at
det ikke er gjennomført befaring.
Saksopplysninger:
Søker ønsker mellomfinansiering for å kunne ferdigstille klubbhus før sommeren 2015.
Det ble 28.04.15 gjennomført et kort møte mellom saksbehandler og søker. Økonomisk oversikt
for prosjektet ble overlevert, jf. eget vedlegg. Videre ble det opplyst om at det er planlagt
sluttføring innen utgangen av juni, samt at det vil bil fremmet egen søknad om forskuttering av
spillemidler når regnskapet er godkjent/revidert. Beløpet på kr. 300.000 vil innfris ved en evt.
godkjenning av søknaden.
Vurdering:
Kommunen har vedtatt egne retningslinjer for forskuttering av spillemidler. Søknadsfristen er
01.09.15. Saksbehandler for spillemidler opplyser følgende status på saken:
Søknaden er godkjent som omsøkt i Frosta kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune og er
videresendt for behandling i departementet. Det er to mangelfulle dokumentasjoner i søknaden

henholdsvis «andre tilskudd» og «gaver» Disse dokumentasjonene er formidlet søker 5.02.15
med beskjed om innsending og komplettering i spillemiddelbasen.
Prosjektet er

kostnadsberegnet til: kr. 3.178.318
spillemiddelandel:
kr. 1.059.500

Søknad om midlertidig lån er betydelig lavere enn samlet spillemiddelandel. Videre er
kommunen i en likviditetsmessig situasjon som tilsier at et slik lån kan innvilges uten bruk av
driftskreditt. Ut fra dette stiller administrasjonen seg positiv til å være behjelpelig med et
midlertidig lån. Dette følger også tidligere praksis, jf. kommunestyrets sak 29/09. Det anbefales
at det i denne saken gis tilsvarende betingelser som saken fra 2009. Dette innebærer at lån er
avdragsfritt og sikres med et gjeldsbrev, samt at det settes en lånerente tilnærmet lik våre
innskuddsbetingelser. Dette for å kompensere for tapt renteinntekt for kommunen. Dette
tilsvarer kr. 625 pr. mnd.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen økonomiske konsekvenser ut over redusert likviditet og risiko i forbindelse med utlånet.
Tapt renteinntekt kompenseres med rente på utlån.
Konsekvenser for folkehelse:
Satsning på frivillige lag og organisasjoner sees på som et positivt tiltak opp i mot folkehelsa.
Konklusjon:
Søknad om midlertidig lån på kr. 300.000 innvilges med betingelser lik innstilling.
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