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Søknad om midler fra Bolystfondet og kommunal garanti - Nordfjorden IL

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Nordfjorden IL tildeles kr. 250.000 fra Bolystfondet. Beløpet utbetales i henhold til
retningslinjer for Bolystfondet.

2.

Gildeskål kommune gir en garanti for spillemidler inntil kr. 300.000. Skulle ikke
spillemidler innvilges innen 3 år, omgjøres summen til lån på 5 år med en rente på
4,85%. Beløpet belastes disposisjonsfond og tilbakebetales til disposisjonsfond.

3.

Det innvilges ikke garanti på antatt momskompensasjon.
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Bakgrunn for saken:
Denne søknaden kom til kommunen før retningslinjene for Bolystfondet ble vedtatt.
Rådmannen har sendt brev til IL Nordfjorden og informert om at saken måtte behandles til
høsten 2019. Levekårsutvalget ønsket imidlertid å ta opp saken til behandling allerede i
kommunestyrets junimøte, i samme møte som retningslinjene skal vedtas.
Nordfjorden IL startet i 2017 å jobbe mot en aktivitetspark. Kommunen mottok da en søknad
om midler, prioritering i forhold til spillemidler og om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Idrettslaget fikk i april 2018 idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, noe som må være på
plass for å kunne søke om spillemidler. Ballbingen er også kommet inn på prioritert liste i
plan for fysisk aktivitet og friluftsliv og er registrert i anleggsregisteret.no.
Idrettslaget har fra kommunen mottatt kr. 10.000 i folkehelsemidler og kr. 40.000 fra midler
avsatt til mindre kostnadskrevende tiltak i tråd med plan for fysisk aktivitet og friluftsliv.
Administrasjonen har bistått med veiledning i forhold til godkjenningsprosessen og krav til
søknad om spillemidler.
Søknad om spillemidler må inneholde:







Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (gis av kommunen)
Detaljert kostnadsoverslag
Finansieringsplan med dokumentasjon
Driftsplan
Dokumentasjon på rett til bruk av grunn
Anleggsnummer fra anleggsregisteret.no

Da det nærmet seg søknadsfrist for spillemidler for 2019 hadde kostnadsoverslaget økt til ca.
kr. 1.400.000 eks. moms og all finansiering var ikke på plass. Søknaden om spillemidler til
Kulturdepartementet måtte derfor utsettes.
Nordfjorden IL søker nå både om tilskudd fra Bolystfondet og også kommunal
garanti/forskuttering for momskompensasjon og for eventuelle spillemidler. Dette for å kunne
sette i gang jobben med grunnarbeidet.
Ifølge regelverket kan man igangsette arbeidet før man har fått innvilget spillemidler, men da
på egen risiko.
Idrettslaget har i ettertid av innsendt søknad til kommunen, fått innvilget kr. 250.000 fra
Sparebank1. Dette betyr at den totale søknadssummen også reduseres med samme beløp.
Det søkes om:
Kr. 450.000 i tilskudd
Kr. 300.000 i garanti/forskuttering for spillemidler
Ca kr. 350.000 i garanti/forskuttering for momskompensasjon
Total søknadssum: kr. 1.100.000

Vurdering:
Det er flott at idrettslaget tar initiativ til å øke aktiviteten på Nygårdsjøen. Det er uheldig at
dette har tatt lang tid, men da kostnadsrammen ble endret uten at finansieringsplanen var
klar gjorde det at søknaden om spillemidler måtte utsettes.
De økonomiske rammene på prosjektet har økt og finansieringsbehovet har da følgelig også
økt.
Rådmannen mener at det er uheldig at denne saken behandles nå, i samme møte møtet som
retningslinjene for bolystfondet, da det er en generell risiko for at retningslinjene i fondet blir
drøftet ut fra at det foreligger en konkret sak om bruk av fondet. Rådmannen legger til grunn
at denne søknaden behandles på fritt grunnlag, uten tanke på at den skal skape presedens
for fremtidig bruk av bolystfondet, hverken når det gjelder type tiltak eller beløpets størrelse.
Under forutsetning at Bolystfondets retningslinjer vedtas slik som Levekårsutvalgets
innstilling, sier disse at formålet med fondet er å støtte opp om lokale prosjekter som kan
fremme Gildeskål kommunes attraktivitet og omdømme. Dette blant annet for å stimulere til
at unge mennesker i etableringsfasen velger Gildeskål som bokommune. Rådmannens
vurdering er at dette prosjektet er innenfor rammen til formålet. Retningslinjene sier også at
tilskudd fra fondet har en øvre grense på kr. 250.000. Dette foreslås innvilget.
Det er også søkt om garanti/forskuttering av søknad på 300 000,- kr i spillemidler og
350 000 for mva-kompensasjon, tilsammen 650 000,- i garanti/forskuttering. Spillemidler har
en øvre tildelingsgrense for nærmiljøanlegg på kr. 300.000. Dersom man ikke får tildelt
spillemidler første året kan man fornye søknaden påfølgende år. Det er dog aldri en garanti
for at man får innvilget spillemidler.
Bolystfondets retningslinjer oppgir tilskudd som støtteform (ref § 10). Søknad om
garanti/forskuttering må da behandles utenfor bolystfondets retningslinjer. Kommunen kan
både gi garanti og forskuttere. Reglene for dette er ulike og det er også mulig å låne penger

for å forskuttere. Kommuner som forskutterer krever ofte å få dekket sine kostnader både til
saksbehandling av saken om forskuttering og kapitalkostnadene. For Gildeskål kommune vil
dette innebære at man krevde tilbakebetalt forskutteringsbeløpet med tillegg av 4,85%, som
tilsvarer kommunens forventede avkastning på de pengene som brukes til forskuttering.
Dersom man velger garanti vil dette måtte behandles etter reglene om kommunale garantier.
Denne søknaden tilfredsstiller kravene for å kunne gi garanti, men garantien skal godkjennes
av departementet (fylkesmannen). Den nye kommuneloven viser til at det er når det tas
vesentlig økonomisk risiko at garantien skal godkjennes før den er gyldig. Det kan neppe
hevdes søknaden her om kommunal garanti innebærer en vesentlig risiko for Gildeskål
kommune om hele beløpet går tapt, så det er litt uklart om det vil bli krevd statlig
godkjenning i dette tilfelle. Uansett er det rådmannens vurdering av slik godkjenning blir gitt.
Rådmannen foreslår å gi en garanti for omsøkte spillemidler på 300 000,- kr, med forbehold
om at garantien, dersom den må innfris, omgjøres til lån. Lånet gis som rentebærende lån
over 5 år med en rente tilsvarende kommunens forventede avkastning på plassert kapital, for
tiden 4,85%. Dersom spillemidler allikevel skulle bli innvilget skal disse gå til å nedbetale
lånet.
Idrettslaget kan søke momskompensasjon gjennom Norges idrettsforbund, der det i 2019 er
satt av 189,4 millioner kroner til dette formålet. I bestemmelsene for ordningen står:
«Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen
Stortinget har bevilget for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full
kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere
som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende beløpet
i senere søknadsrunder».
Det betyr at man ikke er garantert full momskompensasjon for tiltaket. Dette er likt for alle
aktører i denne kategorien og rådmannen mener at søkeren også må være med å ta risiko i
prosjektet. Det foreslås ikke å gi garanti eller forskudd for momskompensasjon på 350 000,kr.

Konklusjon:
Under forutsetning at Bolystfondets retningslinjer vedtas slik som Levekårsutvalgets
innstilling er kan søknaden fra Nordfjorden Il om bolystmidler innvilges med 250 000,-.
Samtidig anbefales det at kommunestyret også gir en kommunal garanti for prosjektet på
300 000,- kr med forbehold om at garantien, dersom den må innfris, omgjøres til lån. Lånet
gis som rentebærende lån over 5 år med en rente tilsvarende kommunens forventede
avkastning på plassert kapital, for tiden 4,85%. Dersom spillemidler allikevel skulle bli
innvilget skal disse gå til å nedbetale lånet.
Rådmannen anbefaler ikke at det gis garanti for mva-kompensasjonsbeløpet på 350 000,- kr

