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__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune opptar et lån på inntil kr 400.000 som sluttfinansiering av kunstgressbanen.
Vedtaket innebærer ingen endring av finansieringsrammen, men sikrer momskompensasjon
for beløpet.

Sammendrag
Marker kommune har gjennom to saker vedtatt kostnadsramme og finansieringsplan for
kunstgressbanen. På bakgrunn av vedtaket har vi fått henvendelse fra revisjonen med
anbefaling om å endre finansieringen slik at full momskompensasjon kan oppnås.
Bakgrunn
Marker kommune har i sitt finansieringsvedtak knyttet til kunstgressbanen kun ført opp
momskompesasjon for den delen av investeringen som finansieres ved spillemidler og
kommunal andel. Andelen finansiert av idrettslagene er i utgangspunktet ikke berettiget
momskompesasjon, siden de er fremtidige leietakere av anlegget.
Idrettslagenes andel av finansieringen var tredelt; egenkapital, sponsorinntekter og
låneopptak.
Sponsorinntektene er overført til kommunen, og det utstedes gavebrev med kommunen som
mottaker, og denne andelen kan det derfor beregnes momskompensasjon på. Lånet som det
var forutsatt at idrettslagene skulle ta opp, søkes nå overført til kommunen. Dette gjelder et
beløp på inntil kr 400.000. På denne måten blir dette kommunens penger i spillemiddelregnskapet, og kan derfor legges til grunn for beregning av momskompensasjon.
Det forutsettes på sikt at idrettslaget overtar/innfrir dette lånet, og det bør gjøres en avtale på
dette.
Idrettslagenes egenkapital vil det fortsatt ikke kunne beregnes momskompensasjon for, og i
forhold til det totale blir det en reduksjon i momskompensasjonen med i underkant av
110.000.
Vurdering
Det foreslås at Marker kommune opptar et lån på inntil kr 400.000 i stedet for idrettslagene.
Gjennom dette oppnås momskompensasjon for beløpet, kr 100.000.
Det må gjøres en avtale mellom kommunen og idrettslaget med hensyn til fremtidig ansvar
for lånet.

Sak 96/12
Både låneopptak og overføring av gavebrev/sponsor inntekter til kommunen, gjøres for å øke
kommunens momskompensasjon på investeringen. Endringen gjøres etter oppfordring fra og i
samråd med kommunerevisjonen. Også andre kommuner i regionen har gjort det på denne
måten.

Konklusjon
Det anbefales at Marker kommune tar opp et lån på inntil kr 400.000 som benyttes i
finansieringen av kunstgressbanen. Det lages en avtale med idrettslagene med hensyn til
fremtidig ansvar for lånet.
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