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SØKNAD OM LÅN TIL MELLOMFINANSIERING AV KUNSTGRESSBANE VED 
FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU FOTBALLAG 
 
Vedlegg:  

- Søknad fra Follebu Fotballag datert 06.05.2019. 
- Notat vedrørende presisering av finansieringsoversikt og beløp som det søkes  
 mellomfinansiering på. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Follebu fotballag søker om å få mellomfinansiering spillemidlene knyttet til 
kunstgrasbane ved Follebu stadion. Beløpet som det søkes om mellomfinansiering på 
utgjør 2,344 mill. kr. 
 
Det foreslås at søknaden avslås. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Follebu fotballag søker om mellomfinansiering av kunstgrasbane ved Follebu stadion i påvente 
av at spillemidler blir utbetalt. Beløpet som det søkes om mellomfinansiering på, utgjør 
2,344 mill. kr.  
 
Follebu fotballag skriver i sin søknad, at dersom mellomfinansiering fra kommunen kommer i 
orden, vil arbeidet med kunstgrasbanen komme i gang i 2019. Follebu fotballag mener det er 
en liten eller minimal risiko for kommunen forbundet med en slik mellomfinansiering, og 
påpeker at det vil ha positive ringvirkninger i Follebu å få banen ferdigstilt. 
 
Kommunestyret innvilget i sak 18/18 1 mill. kr i tilskudd til kunstgrasbane ved Follebu stadion.  
 
Fylkeskommunen sier det er en gjennomsnittlig ventetid på 3-4 år før en får utbetalt 
spillemidler. Det kan ta både lenger og kortere tid å få tilskuddet utbetalt. En er heller ikke 
garantert at en får full uttelling på spillemiddelsøknaden. En risiko vil det dermed alltid være 
knyttet til finansiering med spillemidler. 



  
 
 

  
 
 

 

 
En mellomfinansiering som det her er søkt om, vil for kommunen i realiteten innebære å 
innvilge et lån. Dersom lån blir innvilget, skal dette inn i kommunens investeringsbudsjett og 
må finansieres.  
 
Følgende finansieringskilder er aktuelle ved utlån: 
 
 Disposisjonsfond: Frarådes på det sterkeste som følge av kommunens svært anstrengte 

økonomi.  
 
 Bruk av lån: I henhold til kommuneloven § 50 punkt 6, kan en kommune ta opp lån til 

forskuttering, så lenge mottaker ikke driver næringsvirksomhet og at midlene skal nyttes til 
investeringer. Det er dermed anledning til kommunen å ta opp lån til en slik forskuttering. 
Administrasjonen mener at det ikke bør tas opp lån som ikke er til kommunens egne 
investeringer (unntak for startlån). 

 
 Investeringsfond: Kommunen har ca. 9 mill. kr tilgjengelig på investeringsfondet, og dette 

vil kunne brukes som en mellomfinansiering. Imidlertid vil dette redusere kommunens 
handlingsrom også her i en periode på 3-4 år. Det er likevel det foretrukne alternativet om 
kommunestyret ønsker å gi en slik forskuttering. 

 
 
Administrasjonens vurdering. 
 
Gausdal kommune har ingen praksis med å gi mellomfinansiering på spillemiddelprosjekter. 
Dersom det skulle bli innvilget mellomfinansiering i denne saken, vil dette kunne skape 
presedens for framtidige søknader. Likebehandling er viktig, og det vil være vanskelig å si ja til 
denne søknaden, og deretter nei til framtidige søknader. 
 
Kommunens økonomiske situasjon er krevende, og det er ikke ønskelig å båndlegge 
kommunens fond på denne måten i anslagsvis 3-4 år. 
 
I takt med kommunens stadig mer krevende økonomi, bør de tilgjengelige fondene som 
kommunen har igjen hegnes om mest mulig for å kunne ha en buffer for uforutsette forhold. 
Det vil kunne være mulig å skaffe finansiering til denne forskutteringen som det her er søkt om, 
med det vil kunne være krevende/umulig å gjøre tilsvarende vedtak seinere.  
 
Administrasjonen innstiller derfor på at søknaden avslås. 
 
 
ALTERNATIV. 
Dersom de folkevalgte er av et annet syn, og ønsker å gi forskuttering helt/delvis på omsøkt 
beløp, er det nedenfor tatt inn en del opplysninger som da må tas med i vurderingen. 
Renteberegning. 



  
 
 

  
 
 

 

Når en tar opp et lån, vil det vanligvis påløpe renteutgifter for den som har fått lånet. Hvilken 
rentesats en eventuelt skal legge seg på, må det tas stilling til dersom en forskuttering gis. 
  
Det foreslås at det settes et fast rentebeløp i utlånsperioden, for eksempel 3%. På et lånebeløp 
tilsvarende 2.344.000 kr, vil et årlig rentebeløp utgjøre 70.320 kr. 
 
 
Tidspunkt for utbetaling av lån. 
Follebu fotballag har tidligere fått innvilget tilskudd på 1 mill. kr. Dette kan utbetales etter at 
de nødvendige godkjenninger av anlegget er klart og byggearbeidene er igangsatt. I tillegg skal 
fotballaget ta opp lån i bank. Slik sett bør fotballaget ha en god pott med finansiering til å 
komme i gang med arbeidet. Det kan avtales at kommunens lån til fotballaget først utbetales 
når finansiering fra kommunens tilskudd og lån fra bank i hovedsak er brukt opp. Dette vil i så 
fall redusere kommunens periode med lavere likviditet, og fotballaget får lavere renteutgifter. 
 
Dersom kommunestyret går inn for å gi et lån, bør tidspunkt for utbetaling klargjøres i 
vedtaket. 
 
 
Spillemidler. 
Ved innvilgelse av eventuelt lån, må det avtales at spillemidler som innvilges til anlegget 
uavkortet går til nedbetaling på lånesummen. Det må også avtalefestes at fotballaget forplikter 
seg til å dekke opp eventuelle spillemidler som ikke blir tildelt.  
 
 
Alternativ innstilling. Det gis et lån til mellomfinansiering, rentesats 3 %: 

1. Follebu fotballag gis et lån på 2.344.000 kr som mellomfinansiering av spillemidler 
knyttet til kunstgress ved Follebu stadion. 

2. Lånet utbetales etter at kommunens tilskudd og likviditet tilført fra lån i ordinær bank i 
hovedsak er brukt opp. 

3. Lånet renteberegnes med en fast rente på 3 % årlig. 
4. Mottatte spillemidler skal umiddelbart gå til nedbetaling av gitt lån fra Gausdal 

kommune. 
5. Dersom spillemidlene blir lavere enn søkt, må Follebu fotballag likevel innfri lånet fra 

kommunen fullt ut. 
6. Låneavtale i tråd med kommunestyrets vedtak må signeres før lånet utbetales. 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Søknaden fra Follebu fotballag om mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved 
Follebu stadion avslås. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 39/19 den 14.05.2019. 
 
Behandling: 
Tiltrådt mot 1 stemme. 
 
Innstilling: 
Søknaden fra Follebu fotballag om mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved 
Follebu stadion avslås. 


