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SØKNAD OM GARANTI FOR BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING 
KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU FOTBALLAG 
 
Vedlegg: Søknad fra Follebu fotballag mottatt 5. juni 2019.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- Kommunestyresak 43/19 Søknad om lån til mellomfinansiering av kunstgressbane på 
Follebu stadion. Søker Follebu fotballag. 

- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Follebu fotballag har sendt kommunen en ny søknad knyttet til mellomfinansiering av 
kunstgrasbane, og det søkes nå om en kommunal garanti på 2,3 mill. kr knyttet til økt 
låneopptak. Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er en risiko knyttet til det å 
stille garanti.  
 
Administrasjonen mener at kommunen på prinsipielt grunnlag ikke bør gå inn på å gi 
garantier til slik mellomfinansiering, da dette vil skape en presedens som er vanskelig å 
håndheve ved tilsvarende søknader seinere. Søknaden foreslås derfor avslått. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I sak 43/19 d. 23.05.2019 behandlet kommunestyret søknaden fra Follebu fotballag knyttet til 
mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved Follebu stadion. Kommunestyret 
fattet følgende vedtak i saken:  
 
Søknaden fra Follebu fotballag om mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved 
Follebu stadion avslås. 
 
Follebu fotballag har etter dette sendt inn en ny søknad til kommunen, denne gangen om 
kommunal garanti på lån tilsvarende 2,3 mill. kr.  
 
Follebu fotballag har vært i kontakt med to banker knyttet til en vurdering av å få økt lån for å 
mellomfinansiere spillemidlene. Fotballaget opplyser at begge bankene har sagt det kan gis lån, 
men det er under forutsetning av at det gis en kommunal garanti. Årsaken til at det kreves en 



  
 
 

  
 
 

 

kommunal garanti, er at fotballaget har en del lån fra før, og at de selv ikke har tilstrekkelig 
sikkerhet for ytterligere låneopptak. 
 
Follebu fotballag opplyser at de sliter med å få realisert byggestart på prosjektet til høsten om 
det ikke gis en kommunal garanti, og at det kan ta flere år å få prosjektet realisert. 
 
Regelverk knyttet til kommunal garanti. 
Det er i kommunelovens § 51 inntatt bestemmelser om blant annet garantier for andres 
økonomiske forpliktelser. Det står følgende: 

1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre 
enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 

2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som 
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften 
også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig 
godkjenning. 

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for 
andres økonomiske forpliktelser. 

Ut fra dette, er det åpning i kommuneloven for at kommunen kan velge å gi en garanti til 
Follebu fotballag, da garantien ikke dreier seg om næringsvirksomhet. Det stilles imidlertid 
krav om at garantier som ikke er ubetydelige skal godkjennes av departementet 
(=fylkesmannen). 
 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier gir nærmere retningslinjer, og angir 
noen punkter som kommunen må ta stilling til dersom garanti skal gis: 
 
§ 2: Garanti kan gis ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Det må i vedtak om garanti 
stå hvilken type kausjon som gis. 
 
Begrepsforklaring - simpel kausjon:  
Den som har stilt kausjon innestår for debitors (her - Follebu fotballag) manglende 
betalingsevne, og kreditor (her – banken) kan ikke kreve kausjonisten (her – kommunen) før 
han gjennom rettslig pågang har konstatert at debitor ikke har midler.  
 
Begrepsforklaring - selvskyldnerkausjon:   
Den som har stilt kausjon hefter også for manglende betalingsvilje, og kreditor kan kreve 
kausjonisten straks lånet er misligholdt.  
 
§ 3: Vedtak om garantistillelse/-avtale skal alltid angi garantiens varighet. 
 
§ 4: Vedtak om garantistillelse/-avtale skal alltid angi det maksimumsansvar som garantien 
omfatter. 
 



  
 
 

  
 
 

 

§ 5: Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner 500.000 kr trenger ikke statlig 
godkjenning. Det innebærer at garantier fra om med 500.001 kr og oppover må ha 
godkjenning fra fylkesmannen. 
 
 
VURDERING: 
Gausdal kommune har i svært liten grad gitt kommunale garantier ved mellomfinansiering av 
spillemiddelprosjekt. Dersom det skulle bli innvilget en kommunal garanti for banklån til 
mellomfinansiering, vil dette skape presedens for andre tilsvarende søknader. Likebehandling er 
viktig i offentlig forvaltning, og det vil være vanskelig å si nei til framtidige søknader dersom 
denne søknaden innvilges. 
 
Det er selvsagt ikke heldig for fotballaget at det tar lenger tid å gjennomføres prosjektet, men 
kommunens anstrengte økonomi og hensyn til likebehandling, gjør at dette blir det vanskelig å 
kunne si ja til. 
 
Dersom dette lånet skulle bli misligholdt, vil kommunen måtte løse ut resterende lån i sin 
helhet. Kommunen har svært begrenset med midler for å kunne håndtere en slik situasjon. I 
kommunens økonomiplan er disposisjonsfondene nær oppbrukt, og handlingsrommet svært 
begrenset. Alternativet da vil være å måtte redusere det kommunale tjenestetilbudet med 
umiddelbar virkning på ett eller flere områder. 
 
Gausdal har tradisjonelt vært svært restriktive med å gi garantier, og det frarådes også denne 
gangen. 
 
Dersom kommunestyret likevel ønsker å gi en kommunal garanti for et slikt lån, må de forhold 
som er omtalt ovenfor ivaretas. Det vil si: 

- Garantiens formål må angis. 
- Det må angis et maksimumsbeløp for garantien. 
- Garantien skal tidsavgrenses, det vil si at det må settes en dato for når garantien 

opphører. 
- Det må angis om garantien skal gis som simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. 

Simpel kausjon er fra administrasjonens side å foretrekke, da långiver først må gå på 
fotballaget dersom lånet blir misligholdt. 

- Det må inntas et punkt om at vedtak om garanti må oversendes fylkesmannen for 
godkjenning. 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Søknad fra Follebu fotballag om kommunal garanti for lån til mellomfinansiering av 
spillemidler til kunstgress ved Follebu stadion avslås. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 51/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Søknad fra Follebu fotballag om kommunal garanti for lån til mellomfinansiering av 
spillemidler til kunstgress ved Follebu stadion avslås. 
 
 
 


