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SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN/FORSKUTTERT BELØP 

 

 

Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 020   

Arkivsaksnr.: 10/53   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/12 Steigen formannskap 21.03.2012 

41/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar å ettergi tidligere forskuttert beløp knyttet til bygging av 
ballbinge i Leinesfjord med kr. 163.860,-. 

2. Når det gjelder forskuttert beløp knyttet til kunstgressbane, kr. 87.893,-, opprettholdes 
kravet inntil sluttregnskap foreligger. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 21.03.2012 sak 22/12 
 

Behandling: 

Fred Eliassen ble enstemmig erklært inhabil jfr Forvaltningsloven § 6e 

 

Forslag fra Kjersti Olsen: ” Punkt 1: Det forskutterte beløp omgjøres til et rentefritt lån. 
Betales ned over 10 år.” 

 

 

Vedtak: 

Ved alternativ votering mellom adm innstilling og forslag fra Kjersti Olsen på punkt 1, ble 
adm innstilling vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Enstemmig som innstilling. 

 



 Side 3 

Saksutredning: 

Steigen Sportsklubb søker i brev av 6. februar 2012 om ettergivelse av Steigen kommunes 
forskuttering av midler til bygging av ballbinge og kunstgressbane i Leinesfjord. 

I søknaden opplyses det at Steigen Sportsklubb har vært aktive med å få til en fornying av 
idrettsanlegg i sentrum av kommunen de siste årene, først med utbyggingen av ballbingen og 
deretter kunstgressbanen, som er klar for bruk, men ikke helt ferdigstilt. Investeringene av 
anleggene har vært finansiert i hovedsak av tippemidler, sponsorer og ved forskottering/lån fra 
Steigen kommune. Det har vært et mål at Steigen Sportsklubb skulle betale tilbake de 
forskutterte midlene til kommunen etter gjennomført bygging av anleggene. Av økonomiske 
grunner er ikke dette skjedd.  

Rådmannen kan opplyse at kravet knyttet til ballbingen er fra 2005/2006. Det har flere ganger 
vært bedt om tilbakebetaling av dette beløpet, uten at dette har skjedd. Når det gjelder kravet 
knyttet til kunstgressbanen, så er dette av langt nyere dato. Et frafall av kravene vil ha en 
negativ regnskapsmessig effekt. 

Rådmannen vil imidlertid også framheve den positive effekten som realiseringen av disse 
anleggene har hatt. Steigen Sportsklubb opplyser at erfaringene med bruken av ballbingen og 
kunstgressbanen er svært positive. Det har vært en økende interesse og aktivitet blant barn og 
unge. I fjor høst ble det registrert i alt 70 barn og unge på kunstgressbanen på samme dag. 
Klubben har også tilbakemeldinger på at barn fra hele kommunen samles til felles treninger i 
Leinesfjord med bakgrunn i for små forhold og få barn og unge på det enkelte sted i 
kommunen. 

Rådmannen har også fått opplyst at våre nabokommuner har bidratt med betydelige 
egenandeler til slike anlegg. Når det gjelder ballbingen, så har det ikke vært krevd/betalt leie 
av brukerne. For kunstgressbanen er det opprettet egen driftsavtale med kommunen. 

Saken ble drøftet i formannskapets møte den 22. februar i år, og med bakgrunn i blant annet de 
signaler som ble gitt i møtet, vil rådmannen tilrå at kravet knyttet til ballbingen ettergis, mens 
kravet til kunstgressbanen fortsatt opprettholdes. 

 

 

Vedlegg:  Søknad fra Steigen Sportsklubb, datert 6. februar 2012. 
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