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033/11 NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån  

034/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.3.2011  

 
 
 
 
 
 



033/11: NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2011: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
Eigersund kommune gir garanti for låneopptak på kr. 4.647.500 til NMK Egersund. 
 
 
 
14.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Nytt dokument i saken: 
- Internt notat til formannskapet og kommunestyret dat. 14.3.2011 fra 

kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen. Informasjon og endret saksinnstilling 
ang. søknad fra NMK Egersund.  (j.nr.:11/7600) 

 
------ 0 ------ 
 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for lån på 4.647.500 kroner overfor 
NMK Egersund knyttet til  utvidelse av eksisterende bilcrossbane på Gjermestad/Hellvik.  

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 4.647.500 kroner med tillegg av 2% av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år 
med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.  

4. Eigersund kommune skal ha pant i anlegget tilsvarende garantiansvaret og hvor 
lånegiver innarbeider pant.  

5. Simpel garanti gis under forutsetning av at NMK Egersund søker om tippemidler på totalt 
2,1 millioner kroner – så snart det lar seg gjøre. Videre at mottatte tippemidler nyttes – i 
sin helhet – til nedbetaling av gjeld. 

6. Hvis finansieringen ikke blir som skissert skal NMK Egersund komme med informasjon 
om dette snarest mulig til Eigersund kommune og hvor alternative finansieringsløsninger 
må beskrives. Basert på dette vil Eigersund kommune vurdere sin garanti på nytt. 

7. Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i Rogaland. 
8. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale.  
 

 
Votering: 
Rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-033/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for lån på 4.647.500 kroner 

overfor NMK Egersund knyttet til  utvidelse av eksisterende bilcrossbane på 
Gjermestad/Hellvik.  



2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 4.647.500 kroner med tillegg av 2% av 
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år 
med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.  

4. Eigersund kommune skal ha pant i anlegget tilsvarende garantiansvaret og hvor 
lånegiver innarbeider pant.  

5. Simpel garanti gis under forutsetning av at NMK Egersund søker om tippemidler på 
totalt 2,1 millioner kroner – så snart det lar seg gjøre. Videre at mottatte tippemidler 
nyttes – i sin helhet – til nedbetaling av gjeld. 

6. Hvis finansieringen ikke blir som skissert skal NMK Egersund komme med 
informasjon om dette snarest mulig til Eigersund kommune og hvor alternative 
finansieringsløsninger må beskrives. Basert på dette vil Eigersund kommune vurdere 
sin garanti på nytt. 

7. Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i 
Rogaland. 

8. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale.  
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

034/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.3.2011   
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.03.2011: 
 
 
KÅRE INGVAR HELLAND og KJELL H. FREDRIKSEN (FRP) refererte fra møte 
sammen med de øvrige Dalanekommunene om å søke midler til den nye 
samhandlingsreformen. 
Planen er at Næringssjefen i Dalane vil ta seg av søknaden og koordinere den 
sammen med de øvrige kommunene. 
  

------0------- 
 
INGHILD VANGLO:  Etterlyste sak om pistolklubben.   
Ordføreren meddelte at det vil bli gitt orientering om saken på førstkommende møte i 
formannskapet, 16. mars 2011. 
 
 
14.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
FS-034/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


