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Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til
Bodø håndballklubb
Forslag til vedtak
1. Bodø håndballklubb starter i 2015 tilbakebetaling av sitt lån på kr 1 mill. til Bodø kommune.
Gjelden betales årlig fra 2015 til 2019 med fem like store avdrag a` kr 200.000,-.
2. Det påløper i tillegg 3 % årlig rente med virkning fra 1.7.2015
3. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram en markedsavtale med Bodø
håndballklubb. Verdien av en eventuell avtale trekkes årlig fra avdragsbeløpet.

Sammendrag
Bodø kommune ga i 2009 Bodø håndballklubb et rente- og avdragsfritt lån på kr 1 mill.
Bakgrunnen for den gangs lånesøknad var tidligere års toppidrettssatsning med påfølgende
underskudd. Bodø håndballklubb ønsker å betjene sin gjeld gjennom å levere konkrete aktiviteter
og ytelser til Bodø kommune. Det synes vanskelig å se når i framtiden BHK skulle kunne være i en
bedre situasjon til å starte nedbetaling av lån ovenfor Bodø kommune enn nå. Også ut fra et
likhetsprinsipp foreslås derfor at Bodø håndballklubb må starte nedbetalingen av gjelden, fra 2015
til 2019 i avdrag a kr 200.000,- pr. år. Videre anbefales det at adm. gis fullmakt til å forhandle om
en markedsavtale med Bodø håndballklubb. Verdien av en eventuell avtale trekkes årlig fra
avdragsbeløpet.
Dette vil være i tråd med senere tids dialog med BHK rundt problemstillingene.

Saksopplysninger
Bodø håndballklubb (BHK) fikk i 2009 innvilget et rente- og avdragsfritt lån kr. 1 mill. fra Bodø
kommune. Behandlet i Bystyrets «PS 09/169 Søknad om økonomisk støtte – Bodø håndballklubb».
Vedtak: Bodø kommune innvilger Bodø håndballklubb et ansvarlig lån på kr 1 mill. som løper over
7 år. Lånet er rente- og avdragsfritt de første to årene. Deretter nedbetales lånet til en rente lik
gjennomsnittet av renten på Bodø kommunes foliokonti. Lånet finansieres ved bruk av
disposisjonsfondet.
24. mai 2012 behandlet Bystyret ny søknad fra BHK: «PS 12/61 Bodø Håndballklubb – søknad om
endring av vilkår for lån». Vedtak:
1. BHK innvilges forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån stort 1 mill. kr ut 2013.

2. Fra og med 2014 begynner nedbetaling av gjeld med like store avdrag i 5 år og forrentes med
gjennomsnittsrente på Bodø kommunens foliokonto.
3. Det er ei forutsetning for forlengelse at Bodø Håndballklubb i 2013 legger frem for kommunen
godkjent budsjett der plan for nedbetaling f.o.m 2014 er inkludert.
27. mars 2014 behandlet Bystyret ny søknad fra BHK «PS 14/30 Bodø Håndballklubb – søknad om
forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån». Vedtak:
1. BHK innvilges forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån stor 1 mill. kr ut 2014.
2. Nedbetaling av gjeld begynner fra og med 2015 med like store avdrag i 5 år og forrentes med
gjennomsnittsrente på kommunens konsernkonto.
3. Det er en forutsetning for forlengelse av rente- og avdragsfrihet at Bodø håndballklubb legger
fram for kommunen godkjent budsjett der plan for nedbetaling fra og med 2015 er inkludert.
BHK foreslår i brev datert 13. feb. 2015 å betjene sin gjeld til Bodø kommune gjennom å levere
konkrete aktiviteter og ytelser. BHK foreslår følgende over en fem-års periode:
 Gulvreklame i front i TV-sonen 4 x 1 meter.
 Bodø kommune-logo på skulderen på reiseantrekk fra sesongen 2015/2016
 Storskjermreklame – 3 slides per kamp, med relevant budskap.
 ¼ side i alle BHK-aviser (4 per sesong).
 Samarbeidspartner innen integreringstiltak.
 Aksjoner mot mobbing og annet holdningsskapende arbeid i skolen
 Bidrag inn mot Bodøs 200-årsjubileum
 Arrangere ulike aktiviteter rettet mot barn og unge
BHK omsatte i 2014 for kr 10,96 mill. Driftsresultatet pr. 31.12.2014 var kr 39.619,- med positiv
egenkapital kr 161.291,-. BHK opplyser at den økonomiske situasjonen er oversiktlig men
anstrengt. «Driftsmessig balanserer klubben med et lite driftsoverskudd, men vi har ikke maktet å
bygge opp nødvendig positiv egenkapital, noe som gjør at klubben fortsatt er avhengig av det
ansvarlige lånet fra Bodø kommune for å fylle Norges Håndballforbunds (NHF) krav til positiv
egenkapital. I det øyeblikk klubben starter nedbetaling av lånet vil dette måtte hensyntas i så vel
balanse som i resultatregnskap. Det vil igjen få den konsekvens at BHKs lisens fra NHF står i fare
ettersom BHK da vil ha bokført en negativ egenkapital.»
Det har ikke vært mulig for Rådmannen å verifisere påstanden rundt en problemstilling mellom
betaling av et ansvarlig lån og egenkapital.
Norges håndballforbund stiller krav om godkjent lisens for klubber i de to øverste divisjonene.
BHK har fått godkjent lisens for sesongen 2015/2016, uten anmerkninger fra forbundet.
BHK bekreftet 4. juni i år at regnskapet for jan. - mai 2015 ikke er i negativ balanse.

Vurderinger
BHKs herrelag er en viktig ambassadør for Bodøidretten og Bodø kommune. Spesielt det siste årets
sterke prestasjoner med sølvmedaljer i cup, serie og sluttspill, har gitt betydelig økt oppmerksomhet
rundt BHK. Også i nasjonale medier.
BHK har til hensikt å betale tilbake sin gjeld til Bodø kommune. Målet er samtidig å prestere på
nasjonalt toppnivå, også med et mulig blikk internasjonalt. De foreslår å levere konkrete tjenester
og markedsprodukter til Bodø kommune over en fem-års periode.

Prinsipielt skal lån innvilget av Bodø kommune tilbakebetales. De siste par årene er det av ulike
årsaker inngått nedbetalingsavtaler med fire andre idrettslag. Alle avtalene følges nå iht. plan.
Nåværende lån til BHK ble innvilget første gang i 2009. Med hensyn til likeverdig behandling
mellom lag og foreninger bør tilbakebetaling starte nå i 2015. Det foreslås at lånet betales over fem
år i fem like store avdrag a` kr 200.000,- per år. Dette er under 2 % av BHKs årlige omsetning og
bør ikke få konsekvenser for NHFs lisenskrav fra 2016. Det har ikke vært mulig for Rådmannen å
verifisere påstanden rundt en problemstilling mellom betaling av et ansvarlig lån og egenkapital.
BHKs posisjon som absolutt topplag i Norge gjør at deres markedsprodukter kan være interessant
for Bodø kommune. Det finnes statistikk på at BHK har relativt mye TV-tid på TV2 Sportskanalen,
i tillegg noen innslag på andre nasjonale TV-kanaler. Når det gjelder trykte aviser og nett er BHK
blant de håndballklubber for menn med mest omtale i landet. Det gjelder i stor grad omtale i
regionale og lokale publikasjoner. BHK er forbundet med stor grad av positivisme rundt herrelaget.
Generelt er det svært vanskelig å vurdere hva slike avtaler er verdt i kroner og øre. Dersom en
hadde tilgang på TV-tall og medieovervåkning med verdi for omtale hadde vi kommet nærmere,
men slike verktøy har vi ikke. Det kan likevel gjøres en objektiv verdivurdering av medieomtale og
TV-tid.
BHKs forslag til ytelse av tjenester er prisverdig: integreringstiltak, holdningsskapende arbeid i
skolen, Bodøs 200-årsjubileum, aktiviteter for barn/unge. Tiltakene bør konkretiseres av BHK,
deretter nærmere vurdering gjennom kommunens ordinære tilskuddsordninger.

Konklusjon og anbefaling
Prinsippet om likebehandling tilsier at lag og foreninger må påregne at gjeld til Bodø kommune skal
innfris i henhold til avtaler. Det foreslås derfor at Bodø håndballklubb starter nedbetaling av lånet
fra 2015 med fem like store årlige avdrag a` kr 200.000,-. Videre anbefales det at administrasjonen
gis fullmakt til å forhandle med BHK om en markedsavtale. Verdien av en eventuell avtale trekkes
årlig fra avdragsbeløpet. BHK bør utarbeide nærmere konkrete søknader for deres foreslåtte
tiltak/tjenester, med plan for gjennomføring. Behandles deretter som ordinære tilskuddssøknader.
Innvilgede tilskuddsmidler kan gå til avkortning av lånet.
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Søknad fra Bodø håndballklubb, datert 13. februar 2015.

