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Søknad om midler fra Bolystfondet - IL Splint

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem til politisk drøfting uten innstilling.
Vedlegg
1

Kjøp av løypemaskin IL Splint

2

Søknad om tilskudd til ny løypemaskin

Bakgrunn for saken:
IL Splint leverte i juni en søknad på midler fra Bolyst-fondet. Søknaden lød da på kr 200 000.
Søknaden gjelder innkjøp av ny løypemaskin, da den eksisterende løypemaskinen nå er så
gammel at den ikke er hensiktsmessig å reparere lenger. Med nytt styre i skigruppa er nå
aktiviteten stigende igjen, og sist vinter ble det arrangert flere karusell-renn til glede for store
og små. I søknaden legges også til grunn at det vil være mulig for IL Splint å kjøre opp løyper
andre steder i kommunen.

IL Splint ønsket samtidig med dette at kommunen skulle undersøke hvorvidt det var mulig for
Gildeskål kommune å stå som eier, og da følgelig gjennomføre kjøpet, for å få
momskompensasjon på innkjøpet. IL splint skulle da betale det resterende beløpet, slik at det
ikke skulle bli en kostnad for kommunen, og signere en drift- og vedlikeholdsavtale slik at det
ikke ble noen kostnad for kommunen.

Dette er en ordning som tidligere har vært praktisert i andre kommuner, mot at idrettslagene
har holdt løyper åpne.
Søknad (juni 2019)
Kjøpesum inkl. MVA

1 250 000

Refusjon MVA

250 000

IL Splint

400 000

Skiforbundet

200 000

Gildeskål kommune

200 000

Bedrifter og fond

200 000

Sum

1 250 000

Administrasjonen har sjekket dette med kommuner som har praktisert ordningen og også
med revisjon.
Konklusjonen av dette ble at det ikke er mulig å løse på denne måten, da regelverket sier at
kommuner ikke vil få momsrefusjon på utstyr de ikke drifter selv. Dette vil også gjelde med
en eventuell drift- og vedlikeholdsavtale som ikke innebærer noen inntekt for kommunen.
Idrettslaget ble informert om konklusjonen og tok dette opp i interne møter.
Resultatet ble at IL Splint opprettholder søknad om bolystmidler men øker søknaden med kr
100 000 og da heller søker momskompensasjon fra Idrettsforbundet. Dette begrunnes også i
at de brukte løypemaskiner som idrettslaget hadde for hånden ikke lenger var tilgjengelige,
og prisen på andre maskiner er høyere.
Det kom da ett oppdatert budsjett som beskrevet nedenfor:
Søknad (september 2019)
Pris inkl mva

1 500 000

IL Splint

600 000

Gildeskål kommune

300 000

Inndyr Vel

150 000

Skiforbundet

250 000

Andre sponsorer

200 000

Sum

1 500 000

Vurdering:
Tiltaket er innenfor retningslinjene til Bolystfondet og legges derfor frem til politisk
behandling.
Rådmannens vurdering er at tiltaket er godt og at interessen for ski ser ut til å være tilstede,
basert på erfaringer fra vinteren 2019.
Spørsmålet om kommunens medvirkning i kjøpet anses som utredet og forkastet, da
regelverket på området er tydelig.
Det er tidligere bevilget kr. 400.000 fra Bolystfondet og beholdningen per oktober 2019 er kr.
3 600 000.

