Kristiansund, 13. september 2021

Uttalelse
Ref. søknad om kommunal garanti – Nordvesthall 1 AS
Vi viser til epost av 21. august med anmodning om uttalelse fra Kristiansund Idrettsråd (KIR) knyttet til
mottatt søknad om å gi kommunal garanti til Nordvesthall 1 AS (Nordvesthallen).
Dette er en kompleks sak. Nordvesthallen er et viktig anlegg for CFK, nært knyttet til idrettslagets
identitet og som daglig er en aktivitetsarena for flere hundre barn og ungdom.
KIR deler rådmannens bekymring for anleggets økonomi. De store underskuddene de siste årene gjør det
åpenbart risikabelt å innvilge en kommunal garanti. Men det er dilemmaer knyttet til en slik konklusjon.
Nordvesthallen ble i 2007 tildelt rundt 11 millioner kroner i tippemidler. Når tippemidler gis til anlegg,
kreves det en garanti fra kommunen om at bygget skal driftes til formålet i 40 år. Kristiansund kommune
må derfor trolig ta over ansvaret for driften av anlegget hvis Nordvesthallen må melde oppbud. Det taler
for å innvilge søknaden, som vil gjøre det mer sannsynlig at Nordvesthallen vil kunne bære sine
økonomiske forpliktelser.
En eventuell innvilgelse av et kommunalt lån til bedre betingelser enn det som gis i det kommersielle
markedet kan imidlertid representere en forfordeling i favør av Nordvesthallen/CFK. Det er mange lag
som har ville hatt stor nytte av både kommunale garantier knyttet til anleggsinvesteringer og direkte
økonomisk støtte. I tillegg er det viktig å ikke glemme at idrettslag uten egne anlegg også har store
utgifter, blant annet til leie, som de ikke kan søke økonomisk støtte for — selv om aktiviteten rent
idrettslig er like viktig.
KIR ønsker ikke å gi noe konkret råd til vedtak i formannsskap/bystyre, men vil poengtere at det er viktig
at idrettslagene i kommunen likestilles med hensyn til kommunal økonomisk støtte. Det er også viktig for
KIR at en eventuell støtte til Nordvesthallen ikke får konsekvenser for andre idrettspolitiske vurderinger
fra kommunens side i inneværende bystyreperiode.
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