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/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler som 
Flerbrukshallen AS mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss. 

2. Garantien gjelder for inntil 40.950.000 kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan 
ikke overstige dette beløpet. 

3. Garantien opphører i sin helhet etter 20 år. 
4. Garantien gis med forutsetning om godkjennelse fra fylkesmannen. 

 
Sammendrag 
I forbindelse med bygging av flerbrukshall i Hønefoss mottar Flerbrukshallen AS et tilskudd 
gjennom spillemidler tilsvarende 40.950.000 kr. Ringerike kommune må garantere for 
tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle 
mislighold. Garantitiden skal være 20 år.  
 
Beskrivelse av saken 
Flerbrukshallen AS eies av Ringerike kommune (49 %), Hønefoss stadion (49 %) og Ringerike 
idrettsråd (2 %). Flerbrukshallen AS har fått en forhåndsgodkjenning på et 
spillemiddeltilskudd på 40.950.000 kr i forbindelse med bygging av flerbrukshall på 
Schjongslunden (Hønefoss). Jevnaker kommune og Hole kommune har vedtatt å gå inn i 
Flerbrukshallen AS med drifts- og investeringstilskudd og vil gå inn på eiersiden. Dette 
bidrar også til at anlegget godkjennes som regionalt anlegg. Forhåndsgodkjenningen av 
spillemiddeltilskudd på 40,95 millioner kr inkluderer dette. I bestemmelsene om tilskudd for 
idrett og fysisk aktivitet (2014) står følgende: 
 
”2.2.4 Kommunal garanti  
Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen der  
anlegget ligger, eventuelt fylkeskommunen, garantere for tilbakebetaling av tildelte og  
utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle misligholdelse av pkt. 2.3.  
Dette gjelder når samlet tilskudd til anlegget overstiger kr 3 000 000 til nybygg  
og/eller rehabilitering, for følgende anleggstyper:  
- alle typer haller  
- alpinanlegg  
- golfanlegg  
- motorsportanlegg  
- kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy)  
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- rideanlegg  
Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden skal være 20 år. Garantien  
skal være stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden.  
Kommunale garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig  
godkjenning (av fylkesmannen).” 
 
Dette ble også påpekt av rådmannen i et notat til kommunestyret datert 3. november 2011. 
Selvskyldnergaranti fra Ringerike kommune innebærer at ved eventuell mislighold av 
spillemidlene fra tilskuddsmottaker kan tilskuddsgiver gå direkte til Ringerike kommune for 
å kreve midlene tilbakebetalt. En slik garanti skal følge søknaden om spillemidler som skal 
ferdigstilles innen 1. november i år.  
Flerbrukshallen AS har inngått 20 års leieavtale med Ringerike kommune og Buskerud 
fylkeskommune hvor selskapets kapitalkostnader, driftskostnader og administrasjons-
kostnader skal dekkes med henholdsvis 44,5 % og 55,5 % på hver av leietakerne. I tillegg har 
kommunestyret i Ringerike kommune vedtatt å utvide anlegget med turnhall og klatrevegg 
hvor Buskerud fylkeskommune ikke skal dele leiekostnader. Leieavtalene som Ringerike 
kommune og Buskerud fylkeskommune har med Flerbrukshallen AS vil derfor bli revidert i 
forhold til ovenstående men fortsatt slik at Flerbrukshallen AS sikres den årlige økonomiske 
inndekningen på 10,8 millioner kr.  
Økonomiske analyser viser at selskapet fremstår som solid i nærmeste 20 års periode. 
Selskapets nåværende vedtekter er godkjent av kulturdepartementet i forbindelse med 
forhåndsgodkjenningen av spillemiddeltilskudd. Det vil bli gjennomført et eiermøte for 
justering av vedtekter og aksjonæravtale slik at Jevnaker og Hole kommuner kommer inn på 
eiersiden. Justering av vedtektene skal godkjennes av Kulturdepartementet for å sikre at de 
fortsatt er i tråd med kravene for å få tildelt spillemidler (herunder å sikre at det ikke tas ut 
utbytte mm). 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Sak: 88/11, Kommunestyret 30.juni 2011 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden. 
2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter 

fra Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle andre 
interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges til grunn at 
Rådet for Ringeriksregionen trekkes med. 
Utvalget gis i mandat å utrede konkrete forslag til løsning med fremdriftsplan for 
ferdigstillelse høsten 2013. 

3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som del 
av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske eierskapsmodeller, 
også regionale. 

4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for fellesdrift av alle anleggene i 
Schjongslunden. 
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5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og 
friluftsanlegg slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget. 

6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over 
sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være 
ivaretatt før hallen kan tas i bruk. 

 
Sak: 140/11, Kommunestyret 24.november 2011 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Det bygges en flerbrukshall med 3 hallflater inklusive en kamparena for håndball 
med 2000 sitteplasser.  

2. Ringerikshallen selges. Det startes umiddelbart et arbeid med ny reguleringsplan for 
Ringerikshallen slik at den kan selges til formål forretning, kontor og industri. 
Rådmannen utreder Hov ungdomsskoles behov og alternativ også økonomisk, hvis 
Ringerikshallen selges. 

3. Det bør arbeides for at anlegget blir et regionalt anlegg, og at det etableres et 
aksjeselskap som står for planlegging, finansiering, utbygging og drift av 
flerbrukshallen. Aksjeselskapet skal etableres slik at flerbrukshallen blir 
spillemiddelberettiget. 

4. Aksjeselskapet skal forskuttere salg av Ringerikshallen og spillemidler. 
5. Ringerike kommunes kostnader for leie av flerbrukshallen innarbeides i budsjett og 

handlingsprogram fra og med 2013. 
6. Aksjeselskapet skal arbeide tett med Ringerike Idrettsråd slik at også andre 

idrettslige behov som ikke innebærer større kostnadsmessige konsekvenser kan 
ivaretas i flerbrukshallen. 

7. Aksjeselskapet skal samarbeide med Hønefoss Stadion AS for å sikre en helhetlig 
utvikling av prosjektene på Schjongslunden. 

8. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om etablering av aksjeselskapet, 
herunder vedtekter, aksjekapital og eventuelle minoritetseiere. 
Aksjeselskapet skal fortrinnsvis ivareta sitt driftsansvar gjennom mulig fremtidig 
felles driftsselskap for idretts- og friluftsanleggene på Schjongslunden. 

 
Sak: 115/12, Kommunestyret 27.september 2012 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 7 
mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 
- Tomteverdi 1 mill. kr 
- Salgsinntekter BAK 1, 1 mill. kr 
- Omdisponering ubrukte lånemidler 5 mill. kr 

3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til 
Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr. 

4. Salg av Ringerikshallen benyttes til nedbetaling av omdisponerte lånemidler  
5. Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 

lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole og prosjekt 0222 utskifting heiser. 
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6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 
24.august 2012. 

7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 
24.august 2012. 

8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 
9. Ringerike kommunestyre velger to medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS: 

 
Medlemmer: 
Tor Bøhn 
Hans Anton Stubberud 

 
Varamedlemmer: 
Torbjørn Landsdalen 
Marianne Wethal 
Ole-Magnus Strande 

  
Sak: 96/13, Kommunestyret 29. august 2013 
 
Vedtak i kommunestyret: 

1. Det etableres egen turnhall i ny flerbrukshall på Schjongslunden. 
2. Årlige kostnader for ny flerbrukshall innarbeides i budsjettprosessen høsten 2014 
3. Det legges opp til en modell hvor Flerbrukshallen AS bygger opp noe kapital over tid 

for å kunne foreta nødvendige større utskiftinger i riktige intervaller. 
4. FS ber om at det tilrettelegges for bygging av klatrevegg.  FS ber om at det arbeides 

med annen finansiering, alternativt ved å inngå samarbeid med andre parter.  FS ber 
om at det fremlegges et konkret kostnadsoverslag for bygging av klatrevegg, 
herunder hva dette vil utløse av ekstra spillemidler. 

 
Sak: 106/13, Kommunestyret 26. september 2013 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Det etableres klatrevegg i ny flerbrukshall på Schjongslunden 
2. Redegjørelsen fra Flerbrukshallen AS tas til orientering 

 
Økonomiske forhold 
Gjennom en selvskyldnergaranti pådrar kommunen seg et ansvar som ved mislighold fra 
mottaker kan få økonomiske konsekvenser i fremtiden. Skulle tilskuddsgiver på et tidspunkt 
kreve tilskuddet tilbake vil Ringerike kommune måtte tilbakebetale 40.950.000 kr av egne 
midler dersom ikke løsning med Flerbrukshallen AS kan ordnes. 
 
Rådmannens vurdering 
En selvskyldnergaranti er nødvendig for å kunne motta støtte på nesten 41 millioner kroner 
til bygging av den nye flerbrukshallen. Dette er et godt bidrag som viser hvor mye 
spillemiddelordningen bidrar til norsk idrett og kultur.  
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Kommunens risiko med en slik garanti anses som liten med de leiekontraktene som 
Flerbrukshallen AS har fått på plass og de økonomiske analysene som er fremlagt. 
Rådmannen anbefaler at det stilles en selvskyldnergaranti.  
 
Vedlegg 
- Vedtekter Flerbrukshallen AS 
- Økonomiske kalkyler pr 25.08.2014 
- Leieavtale med Buskerud Fylkeskommune 
- Leieavtale med Ringerike kommune 
- Aksjonæravtale Flerbrukshallen AS 
- Notat fra rådmannen til kommunestyret datert 03.11.2011 
- Godkjennelse fra Kommunaldepartementet av Vedtekter Flerbrukshallen AS 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 03.09.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Roger Mathiesen 
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