
   
 

INVESTERINGSBIDRAG FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  
 
Arkivsaksnr.: 11/1304  Arkiv: D11   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
147/14 Formannskapet 16.09.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune øker sitt investeringstilskudd til Flerbrukshallen AS med 2 
millioner kroner i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen tilsvarende 

2. Investeringstilskuddet finansieres av ubundet investeringsfond som har 
balansekonto 2530801000. Etter dette tilskuddet, gjenstår 16.151.574,14 kr på 
fondet. 

 
Beskrivelse av saken 
 
Rådmannen viser til tidligere saker vedrørende bygging av Flerbrukshallen på 
Schjongslunden. Ringerike kommune samarbeider med Jevnaker kommune og Hole 
kommune om prosjektet gjennom en felles vedtatt regional anleggsstrategi. Forventningen 
er at dette samarbeidet også skal kunne bidra til at prosjektet får tildelt regionale 
spillemidler. 
 
Rådmannen viser også til formannskapets sak 171/13 den 03.12.2013 hvor formannskapet 
fattet følgende vedtak: 
 

1.  Ringerike kommune reduserer sin eierandel i Flerbrukshallen AS med 3 millioner 
kroner. 

2. Ringerike kommune øker sin eierandel i Jevnaker kunstisbane med 3 millioner kroner. 
3. Rådmannen vil komme tilbake i egen sak om nødvendige vedtektsendringer som en 

følge av endringer i eierstruktur. 
 
For å utløse tilskudd som interkommunalt anlegg, er kravet at samarbeidende kommuner 
må bidra med henholdsvis 5 % i investeringstilskudd, i dette tilfellet ca. 6 millioner kroner, 
og årlige driftskostnader med ca. 240 000 kroner. Tilskuddssatsen for tippemidler vil da 
være 30 %. 
 
Et interkommunalt anlegg vil utløse 40,95 millioner kroner i tippemidler, mens ordinært 
tilskudd er 31,5 millioner kroner. Søknadssummen på inntil 40,95 mill. kr er 
forhåndsgodkjent av kulturdepartementet. Kostnadskalkyle pr desember 2013 for hallen 
var 116 mill. kr inkl. mva. 14,3 mill. kr er egenkapital, resten finansieres med tippemidler og 
med lån. 
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  Sak 147/14 s. 2 
 

Det ble avklart med Kulturdepartementet at Hole og Jevnaker kommuner kunne dele på 
bidraget om 5% i investeringstilskudd noe som er bakgrunnen for vedtakene om 3 millioner 
kroner i tilskudd og 120.000,- kr i drift for hver av kommunene.  
 
Hole kommunestyre vedtok følgende 2.september 2013: 

 
 
Jevnaker kommunestyre vedtok følgende 5.september 2013: 

 
 
Kulturdepartementet har i ettertid stilt krav om at dette må fremkomme som et %-vis beløp 
og ikke som er kronebeløp. 
 
I juni 2014, fikk Flerbrukshallen AS (gjennom HR Prosjekt AS) et brev (vedlagt) fra 
Kulturdepartementet vedrørende søknad om spillemidler til interkommunalt anlegg. På 
grunn av ferieavvikling, ble det ikke noe møte med Kulturdepartementet for oppfølging av 
brevet før 21.august 2014. Flerbrukshallen AS fikk der avklart at Hole og Jevnaker 
kommuner kan dele på sitt bidrag men at Ringerike kommune også må bidra med 5% i 
investeringstilskudd. 
 
Dette var et signal / tilbakemelding som verken rådmannen eller Flerbrukshallen AS 
opplever ikke har vært gitt tidligere. I dialogen med Kulturdepartementet har drøftingene 
handlet om Jevnaker og Hole kommunes andeler. I tillegg bidrar Ringerike kommune med 
45% av driftskostnadene for Flerbrukshallen (Buskerud fylkeskommune står for 55% av 
driftskostnadene). 
 
Flerbrukshallen AS tok etter møtet med Kulturdepartementet straks kontakt med 
rådmannen og orienterte om at Ringerike kommune investeringsandel må økes til 5 % dvs 6 
mill kr for å sikre at prosjektet får godkjent regionale spillemidler. Dette kan skje enten ved 
økt innskudd av aksjekapital eller investeringstilskudd. 
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  Sak 147/14 s. 3 
 

Flerbrukshallens as aksjekapital før denne saken er på 17.3 mill. kr og fordeler seg slik: 
 
Ringerike kommune 4.0 mill. kr 23.1 % 
Hole kommune 3.0 mill. kr 17.3 % 
Jevnaker kommune 3.0 mill. kr 17.3 % 
Hønefoss stadion as 7.0 mill. kr 40.5 % 
Ringerike Idrettskrets 0.3 mill. kr   1,8 % 
 
I formannskapets møte 03.12.2013, reduserte Ringerike kommune sin aksjekapital fra 7 til 4 
millioner kr. Det innebærer at Ringerike kommunes investeringsandel må økes med 2 
millioner kroner for å komme over 5% av investeringen, og det kan gjøres på følgende 
måter: 
 

- Ringerike skyter inn 2 mill kr i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen 
tilsvarende. Dette vil også få konsekvenser gjennom reduserte driftskostnader, da 
belåningen av hallen vil bli redusert med 2 mill kr. 

- Ringerike gir et direkte tilskudd på 2 mill kr til Flerbrukshallen AS – det vil ha samme 
konsekvens som over. 

- Ringerike kommune kjøper aksjer fra Hønefoss stadion As for 2 mill kr. Da vil man få 
større kommunalt eierskap, mens aksjekapitalen vil forbli den samme og dermed 
ikke ha innvirkning på belåningen av hallen. 

 
Rådmannen har vurdert alternativene og kommet til at Ringerike kommune bør skyte inn 2 
millioner kr i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen tilsvarende. Dette gir kommunen 
størst verdi av de nevnte alternativene da kommunen 1) får noe reduserte driftskostnader 
(Flerbrukshallens lån blir 2 millioner kr lavere) og 2) investeringsandelen sikres som eierskap 
i selskapet. 
 
Ringerike kommune har noe midler i ubundet investeringsfond og rådmannen vurderer at 
overnevnte investeringstilskudd / aksjeutvidelse kan finansieres med disse midlene. 
 
For å rekke fristen til å søke om spillemidler, må investeringstilskudd og undertegnet avtale 
mellom kommunene være på plass innen utgangen av september. Siden avtalen mellom 
kommunene vil være basert på kommunestyrevedtak av finansiering i de enkelte 
kommuner, vurderer rådmannen at det ikke er behov for politisk behandling av selve 
samarbeidsavtalen mellom kommunene. 
 
Vedlegg 
Brev fra Kulturdepartementet datert 18.06.2014 
 
 Ringerike kommune, 26.08.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
saksbehandler: Knut E. Helland 
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