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Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand
Forslag til vedtak
IK Grand Bodø starter i 2015 tilbakebetaling av sitt lån på kr 1,375 mill. til Bodø kommune.
Gjelden betales årlig fra 2015 til 2019 med fem like store avdrag a` kr 275.000,-.
I tillegg påløpes 3 % rentekostnader fra 1.7.2015.

Sammendrag
Bodø kommune ga i 2009 IK Grand Bodø ett rente- og avdragsfritt lån på kr 1,375 mill.
Bakgrunnen for lånesøknaden var tidligere års toppfotballsatsning. IK Grand Bodø har i brev datert
22. april 2015 foreslått tiltak og tjenester i bytte mot reduksjon av klubbens gjeld. Enhver situasjon
er selvfølgelig spesiell og individuell, men ut fra et likhetsprinsipp og tilnærming anvendt ovenfor
Norstranda i senere tid foreslås det at IK Grand Bodø starter nedbetaling av sin gjeld, fra og med
2015 til 2019. Gjelden betales i fem like store avdrag kr 275.000,- per år. Det er ingen krav om
lisens for å spille i 1 divisjon Kvinner og Grand hadde også ca. 2,5 mill. på konto ved utgangen av
2014 iht framlagte regnskaper.

Saksopplysninger
IK Grand Bodø fikk 22. mai 2009 innvilget et rente- og avdragsfritt lån på kr 1,375 mill. fra Bodø
kommune. Vedtak i Bystyrets «PS 09/68 Søknad om drifts- og utviklingsbidrag til IK Grand
Bodø»: Bodø kommune innvilger et rentefritt ansvarlig lån til IK Grand på kr 1,375 mill.
Administrasjonen gis fullmakt til å avtale tilbakebetalingsrutiner.
Lånet ble gitt med følgende vilkår:
 Avdragsfritt og rentefritt i 2 år, senest 31.12.2011 med mulighet for forlengelse etter søknad fra
IK Grand Bodø og bystyrets godkjenning.
 Nedbetalingstid inntil 10 år beregnet fra 1.1.2012, hvis ikke noe annet er avtalt.
 Like store avdrag.
 Lånet forrentes med 5 % fast rente, årlig fakturering pr 15. mai hvert år.
 Hvis lånet ikke innfris etter planen skal det belastes 12 % forsinkelsesrente.
Formannskapet behandlet 2. mai 2012 «PS 12/65 IK Grand – søknad om utsettelse av nedbetaling
av lån». Vedtak: Bodø kommune innvilger utsettelse av tilbakebetaling av lånet på kr 1,375 mill.
Tilbakebetaling starter året 2015. Administrasjonen gis fullmakt til å avtale tilbakebetalingsrutiner.

Det er ei forutsetning for utsettelse at IK Grand i 2014 legger fram for kommunen vedtatt budsjett
der plan for nedbetaling f.o.m. 2015 er inkludert.»
IK Grand Bodø har i brev datert 22. april 2015 foreslått følgende markedsprodukter og aktiviteter
for å betjene sin gjeld:
 Arenareklame Nordlandshallen 10 meter.
 Annonsering Grandavis
 Grandkalender 2016
 Profilering drakt/antrekk damelag.
 Profilering av Bodø kommune nasjonalt gjennom klubb/damelag.
 Samarbeid om integrering av tilflyttende. Gjennom fotballfritidsordning eller lag i klubben.
 Aktiviteter/personell i forbindelse med 200-årsjubileumet.
 Holdningsskapende arbeid mot skoler.
 Gjennomføre idrettsdager e.l. for skoler.
IK Grand Bodø omsatte i 2014 for kr 11,58 mill. Driftsresultat pr 31.12 var kr -24.087,-, med
positiv egenkapital på kr 1,76 mill.
IK Grand Bodø gir bl.a. følgende tilleggsopplysninger i E-post 6. mai i år: Egenkapitalen er positiv,
noe som skyldes at klubben har hatt mulighet til å jobbe målrettet for å få overskudd og positiv
egenkapital. Dette har vært mulig med mye dugnadsinnsats og en god kostnadskontroll. På grunn
av variabel inntekt og at klubben er avhengig av dugnadsinnsats også i fremtiden, ser vi det som en
fordel å ha en god positiv egenkapital. Klubben har et sterkt målrettet fokus på topp og
breddeidretten i klubben, sportslig og sosial kvalitetshevning på lag på alle nivåer, og ivaretakelse
av frivillighetsånden. Dette ønsker vi å kunne ivareta også i fremtiden.
Klubben har som mål om å ha jentelaget i toppserien og lisenskravet fra Norges Fotballforbund er
positiv egenkapital. Med jentene i toppserien, følger ekstra kostnader og igjen en belastning av
egenkapitalen. Vi ber om forståelse for at vi nå er kommet til et punkt hvor vi faktisk kan utvikle
klubben videre. En utsettelse på 3-år eller delvis nedbetaling i form av foreslåtte tjenester/markedsprodukter er en god løsning.
Norges fotballforbund stiller ikke krav til godkjent lisens i 1. divisjon kvinner, der IK Grand spiller
i 2015. For klubber i toppserien er det krav til lisens, inkl. økonomiske krav.

Vurderinger
IK Grand Bodø damer ligger for tiden på opprykksplass til Toppserien for kvinner. Samtidig har
klubben fått god orden på økonomien med forholdsvis god positiv egenkapital. IK Grand Bodø er
innstilt på å gjøre opp sin gjeld til Bodø kommune. Pga. mulig opprykk til toppserien ber de om en
utsettelse på 3-år eller delvis nedbetaling i form av foreslåtte tjenester/markedsprodukter er en god
løsning.
Prinsipielt skal lån innvilget av Bodø kommune tilbakebetales. 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 275.000,-. IK Grands økonomiske situasjon tilsier
at dette ikke bør være overkommelig for klubben. Avdrag blir da drøye 2 % av årlig omsetning, og
dersom opprykk i 2016 bør NFFs lisenskrav være mulig å oppnå.
IK Grands tilbud om markedsprodukter er vanskelig å verdisette i kroner og øre. Lokalt har IK
Grand Bodø stor oppslutning og det er nesten utelukkende positiv omtale rundt damelaget og

klubben. ANTV har også vist noen kamper denne sesongen. Nasjonalt TV viser lite damefotball
annet enn fra Toppserien kvinner og landslaget.
I 2014 inngikk Bodø kommune en markedsavtale med eliteserielaget FK Bodø/Glimt. Tilsvarende i
dette formannskapsmøtet vil det bli vurdert en avtale med Bodø Håndballklubb toppserielag. Bodø
kommune har ikke prinsipielt behandlet hvilket omfang og nivå man eventuelt skal inngå
markedsavtaler på. Eks. hvilken divisjon, hva med topp-prestasjoner innen individuell idrett/kultur,
etc. I denne saken foreslås det å begrense avtaler innen lagspill til øverste nivå/toppserie. Dersom
opprykk for IK Grand damer vurderes saken på nytt.
IK Grand Bodøs forslag til ytelse av tjenester er: integreringstiltak, fotballfritidsordning, holdningsskapende arbeid mot skolen, Bodøs 200-årsjubileum, idrettsdager, etc. Tiltakene bør konkretiseres
av IK Grand, 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 IK Grand Bodø starter nedbetaling av lånet fra
2015 med fem like store årlige avdrag a` kr 275.000,-. Videre anbefales det å vurdere en eventuell
markedsavtale dersom damelaget rykker opp i toppserien. IK Grand Bodø 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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