tJ

Steinkjer kommune

al--

STEINJE
åpen, lys og glad

Egge IL v/Bjørn Kristian Feragen

Vår ref.:
2020/6350-21322/2020/OYSAR1

Deres ref.:

Dato:
26.05.2020

Søknad om kommunal garanti - Egge IL
Viser til søknad om kommunal lånegaranti til rehabilitering av kunstgressbane Egge IL av 10.03.20.
Formannskapet fattet i møte 19.03.20 følgende vedtak:
l.

Steinkjer kommune stiller seg positiv til søknaden om kommunal garanti for et lån på kr 6 400 000 til
finansiering av rehabilitering av kunstgressbane på Egge og etablering av nytt lysanlegg under
forutsetning av at det tildeles spillemidler til realisering av prosjektet.

2.

Denne lånegarantien erstatter gitte lånegaranti i KS sak 19.12.18 til nytt kunstgressanlegg på Egge.
Hvis dette prosjektet skal realiseres senere må det søkes ny lånegaranti.

3.

Steinkjer kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån på til sammen kr 6 400 000 som
Egge II tar opp i forbindelse med rehabilitering av kunstgressbane.

4.

Garantien gjelder for hovedstol maks kr 6 400 000 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Steinkjer kommunes maksimale
garantiansvar for lånet kan ikke overstige kr 7 040 000.

5.

Av det totale lånebehovet er kr 2 400 000 kortsiktig lån i påvente av utbetaling av spillemidler og
refusjon mva. Det forutsettes at den delen av det totale lånebehovet nedbetales ved utbetaling av
spillemidler og refusjon mva.

6.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lån og opphører etter 20 år med tillegg på inntil
2 år, jfr. garantiforskriften.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens $ 11-8.
I garantisaker over et visst beløp skal fylkesmannen godkjenne kommunens vedtak. Vedtaket er nå
behandlet av Fylkesmannen i Trøndelag, og vedtaket er godkjent.
Med hilsen
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