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Rådmannens forslag til vedtak
Frosta IL ved skiavdelingen får innvilget forskuttering av spillemidler på inntil kr. 865 000,-, med
utgangspunkt i den sum som KomRev godkjenner som spillemiddeltildeling i sin revisjon av
prosjektet Solheim Lysløype. Retningslinje for forskuttering ligger til grunn for vedtaket og skal
etterfølges ut over punktet om søknadsfrist. Frosta kommune forbeholder seg retten til å beholde
spillemidlene på anleggets trinn1 når disse utbetales fra Fylkeskommunen ved tildeling de
kommende år, dette som automatisk nedbetaling av lånesummen.

Bakgrunn for saken:
Frosta IL v/ Skiavdelingen har søkt Frosta kommune om forskuttering av spillemidler til del 1 av
Solheim lysløype og turvei, se vedlagte søknad. Frosta kommune vedtok 19.06.2012 retningslinje for
forskuttering av spillemidler og har en pot på 1 500 000 tilgjengelig til slike formål.

Saksopplysninger:
Frosta IL v/ Skiavdelingen har i flere år jobbet med renoveringsprosjektet tilknyttet lysløypa. Det var
lenge usikkerhet om man kunne få til avtaler som gjorde løypa til en helårs turvei i tillegg til
lysløype. Dette har man nå klart å få til – og det siste året ble det praktiske arbeidet iverksatt slik at
trinn 1 med selve løypetraseen nå er ferdigstilt. Kabel er også lagt ned for strømtilførsel til
lysarmaturene som er trinn 2 i anleggsprosjektet.
Siden det ikke er noen garanti for utbetaling av spillemidler til anlegget i år så trenger Frosta IL en
forskuttering av spillemidlene slik at trinn 2 av traseen kan ferdigstilles med lysarmatur og siste
finish før vintersesongen 2014/ 2015. Det er per i dag ikke midler til å gjennomføre trinn 2 siden
Frosta IL ikke kan ta opp et byggelån uten en kommunal garanti. Kommunal garanti ville oversteget
summen på kr. 500 000,- som er hva Frosta kommune kan innvilge uten å sende saken til
godkjenning hos Fylkesmannen. Dette er en tidkrevende prosess og derfor har vi kommet frem til en
mulig løsning tilknyttet forskuttering av spillemidler.
Som vedlagte retningslinje for forskuttering av spillemidler tilsier så fyller Frosta IL opp tilnærmet
alle krav som fremstilles. Regnskapet er levert til KomRev, men det mangler oversending av
sluttføringsskjema slik at ved utsending av saksdokumenter til Formannskapsmøtet vil ikke
revisjonen være klar. Dette vil forhåpentligvis bli på plass innen kommunestyremøtet og vedtak i
denne saken vil uansett ha forutsetning om at anleggets regnskap med tilhørende dokumentkrav
godkjennes av KomRev i henhold til spillemiddelordningen før en forskuttering av midlene
iverksettes.
Søknadsfristen for forskuttering av midler er egentlig 1. september, men om regnskapet godkjennes
så skal det ikke være noen større utfordring med å behandle saken tidligere enn september. Grunnen
til at man har valgt en søknadsfrist på høsten er at man da vet om anlegget har fått tildelt midler via
spillemiddelordningen det året eller ikke – svar på dette kommer etter Fylkesrådsmøtet i juni.
Utfordringen til Frosta IL er nå at om man skal blir ferdig til vintersesongen med resterende arbeider
i trinn 2 så må bestillingen av lysarmatur skje så raskt som mulig. Om det skulle bli innvilget
spillemidler allerede i juni i år så er det ingen garanti for at man får hele beløpet innvilget, i mange
tilfeller får man kun en del av beløpet siden Fylkeskommunen ønsker å kunne gi noe til flest mulig
anlegg i kommunene og dermed splitter opp tildelingene over flere år. Derfor vil det trolig ikke
komme nok spillemidler ved tildeling i juni og forskutteringssaken er derfor reell.
Vurdering:
Økonomiske konsekvenser: Frosta kommune vil ha opptil kr.865 000,- utestående til Frosta IL som et
midlertidig lån frem til spillemiddeltildelingen fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune innvilges (trolig
innvilget i løpet av 1-3 år). Grunnen til at summen er uviss per i dag er at regnskapet ikke er revidert,
men øvre tilskuddssats har i etterkant av søknad til Frosta kommune (vedlagt) vist seg å kunne bli
høyere da det er avklart muntlig med Fylkeskommunen og Kommunal- og regionaldepartementet at
anlegget ikke bare er en lysløype, men en helårs turvei – noe som utløsere en høyere spillemiddelsum
enn det en ordinær lysløype gjør (50 % dekning av totalkostnad mot tidligere 30 % dekning via
spillemidlene). Spillemiddelutbetalingene skjer til Frosta kommune fra Nord-Trøndelag
Fylkeskommune og lånet vil da bli nedbetalt ved at Frosta kommune ikke gjennomfører utbetalingen
til laget slik man vanligvis gjør, men beholder spillemiddeltildeling til dette anlegget.
Konsekvenser for folkehelse: Frostas innbyggere vil få en ferdigstilt lysløype og turvei til den
kommende vintersesongen 2014/2015 om Frosta kommune forskutterer spillemidler til Frosta IL.
Dette vil kunne gi økt aktivitet det kommende året for alle innbyggere som ønsker å benytte dette
allment tilgjengelige helårsanlegget som nå er plassert enda mer sentralt i kommunen.
Dugnadspersoner i Frosta IL vil også få en positiv opplevelse av å kunne få ressurser til å ferdigstille

et prosjekt de har jobbet med i mange år. Det er et helt enormt antall timer lagt ned i denne løypa fra
ulike personer og aktører og det vil være flott om ferdigstillelse kan skje mens man i godt driv.
Konklusjon:
Rådmann tilråder at Frosta IL ved skiavdelingen får innvilget forskuttering av spillemidler på inntil
kr. 865 000,-, med utgangspunkt i den sum som KomRev godkjenner som spillemiddeltildeling i sin
revisjon av prosjektet Solheim Lysløype. Retningslinje for forskuttering ligger til grunn for vedtaket
og skal etterfølges ut over punktet om søknadsfrist. Frosta kommune forbeholder seg retten til å
beholde spillemidlene på anlegget når disse utbetales fra Fylkeskommunen ved tildeling, dette som
automatisk nedbetaling av lånet.
Arne Ketil Auran
Rådmann

