Retningslinjer for kommunal garanti
for lån til idrettsanlegg og garanti for
spillemidler
Retningslinjene er vedtatt av bystyret 05.12.2018 PS 18/82.

Formål
Retningslinjene skal bidra til at kommunen kan, uten vesentlig finansiell risiko, være med å
støtte frivilligheten økonomisk med å garantere for banklån og spillemidler som bidrar til økt
aktivitet blant kommunens innbyggere.

1 Generelt
a) Retningslinjene er hjemlet i følgende regelverk:
-

Kommunelovens § 51 av 01.01.1993, endret 1.1.2018.
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 02.01.2001, endret ved
forskrift 26.08.2008
Ny kommunelov § 14-19

b) Iverksettelse
-

Retningslinjene for lånegaranti, punkt 2 og 3 gjelder fra 05.12.2018. Retningslinjene
gjelder for idrettslag som skal bygge nye idrettsanlegg, idrettslag med eksisterende
idrettsanlegg og for idrettslag som overtar eksisterende idrettsanlegg fra andre.

2 Garanti for lån til forskuttering av spillemidler og kommunalt
anleggstilskudd
-

Når vedtak om spillemidler og kommunalt tilskudd foreligger kan Haugesund
kommune gi garanti for lån til forskuttering av disse tilskuddene.
Maksimal garantiramme per anlegg fastsettes til 20 millioner kroner.
I enkelte tilfeller kan man vurdere å øke beløpet for garanti.
Minimum garantiramme pr. anlegg settes til 1 million kroner.
Maksimal varighet på garantien er 5 år.
Garantien kan gis som selvskyldnerkausjon.
Alle garantivedtakene skal godkjennes av Fylkesmannen.
Kommunen sitt garantiansvar blir redusert i takt med nedbetaling på lånet, det vil si i
takt med utbetaling av tilskudd fra stat og kommune.

3 Garanti for lån til finansiering av idrettslag sin del av
anleggskostnadene
-

I tillegg til lånegaranti i punkt 2 kan Haugesund kommune gi garanti for lån helt eller
delvis finansiering av idrettslaget sin del av anleggskostnadene.
Maksimal garantiramme pr. anlegg settes til 20 millioner kroner
I enkelte tilfeller kan man vurdere å øke beløpet for garanti.
Minimum garantiramme per anlegg settes til 1 million kroner.
Maksimal varighet på garantien er 30 år.
Garantien kan gis som selvskyldnerkausjon.
Som sikkerhet for garantien skal Haugesund kommune ha 1. prioritets pant i
anlegget.
Alle garantivedtak skal godkjennes av Fylkesmannen.
Kommunen sitt garantiansvar blir redusert i takt med nedbetaling på lånet.

4 Garanti for spillemidler
-

Garanti skal gis når samlet tilskudd fra staten er over 4 millioner kroner.
Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
Maksimal varighet på garantien er 20 år.
Garantien innebærer at kommunen garanterer for at de tildelte midlene blir
tilbakebetalt til staten ved eventuell mislighold av tilskuddsbetingelsene.
Garantiansvar for spillemidler skal godkjennes av Fylkesmannen.

5 Særskilt vurdering
-

I saksframlegget skal administrasjonen vurdere om kommunen overholder kravet om
å ikke påta seg vesentlig finansiell risiko ved å gi garantier i samsvar med punkt 2, 3
og 4.
o I vurderingen skal det belyses i hvilken grad budsjetterte inntekter og utgifter i
prosjektet er realistiske og hvor konjekturavhengig inntektene er (andel
sponsormidler).
o Kommunens samlede gjeldsgrad og garantiforpliktelser må ses opp mot
kommunens brutto driftsinntekter og disposisjonsfond.

