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Sammendrag: 

I denne saken innstiller rådmann på at Lillehammer kommune yter selvskyldnerkausjon 

tilknyttet lån til utbygging og rehabilitering på Jorekstad badeanlegg på inntil 40 mill. kroner. 

Før endelig kausjon kan gis, må anleggets forventede levetid avklares. Selvskyldnerkausjon 

kan så gis over samme antall år. 

 

Videre innstiller rådmannen på at Lillehammer kommune i en overgangsperiode kan yte et 

større driftstilskudd til Jorekstad. Dette kan søkes innarbeidet i kommende års 

økonomiplaner og budsjetter. 

 

Saken innholder vurdering av risikoen for Lillehammer Kommune ved å gi garanti for Fase 1 

og eventuelt Fase 2. Videre inneholder saken vurderinger rundt Lillehammer Kommunes 

behov for lovbestemt svømmeundervisning i grunnskolen. Det vil også vurderes 

næringsinteresser/turistinteresser.  

 

Kommuneadvokat og økonomisjef har vært saksbehandlere på denne saken. Det er innhentet 

informasjon fra Grunnskole og fra Lillehammer vekst. Med bakgrunn i risiko ved å gi 

selvskyldnerkausjon, er det i tillegg innhentet en utredning foretatt av selskapet KPMG og 

Menon Economics hvor de har vurdert inntektspotensialet ved oppgradering og utviding av 

fasilitetene ved Jorekstad fritidsbad, samt en likviditetsanalyse av det samme prosjektet. 

 

Bakgrunn: 

Jorekstad AS har behov for et betydelig låneopptak for å finansiere oppgradering og 

utvidelse av badeanlegget. I den forbindelse har Jorekstad søkt Lillehammer kommune om å 

stille med kommunal selvskyldnerkausjon for lånet. Lillehammer kommune står allerede med 

kommunal garanti til Jorekstad på ca. 18 millioner kroner, som stammer fra tidligere 



utbygginger. Utbedringen vil foregå i to faser, der Fase 1 kan gjennomføres uavhengig av 

Fase 2, men Fase 2 er betinget på gjennomføring av Fase 1.  

 

Det er på det rene at Jorekstad har et betydelig oppussingsbehov av badeanleggene, og i følge 

rapporten fra KPMG har Jorekstad informert om at virksomheten vil måtte avvikles innen 6-

7 år dersom man ikke pusser opp. Dette vil eventuelt få stor betydning for lokalbefolkning 

ettersom Jorekstad er det eneste lokale badeanlegget, herav bruk av Jorekstad til lovpålagt 

svømmeundervisning, men også for turister og andre tilreisende som benytter seg av 

Jorekstads fasiliteter i dag. 

 

Jorekstad AS søker Lillehammer kommune om selvskyldnerkausjon (garanti) på til sammen 

124 mill. kroner. Dersom kun fase 1 gjennomføres, søker Jorekstad om selvskyldnerkausjon 

på 40 mill. kroner. 

 

Lillehammer kommune har engasjert KPMG for å vurdere inntektspotensiale ved 

oppgraderingen av Jorekstad og for å utarbeide en likviditetsanalyse. Dette for å kjenne best 

mulig til risikoen for Lillehammer kommune ved eventuelt å yte en selvskyldnerkausjon. 

 

Fakta: 

Lillehammer Kommune har per 31.12.2017 garantiansvar på totalt 52,7 millioner kroner til 

forskjelllige aktører hvorav Jorekstad har ca 18 millioner kroner av garantiansvaret. 

Jorekstads eksisterende garantiansvar forventes opphevet i 2030. 

 

Jorekstad har søkt Lillehammer kommune om selvskyldnerkausjon, med bakgrunn i at 

bankene som skal gi lån har stilt dette som forutsetning for lånetilbudet. Jorekstad skriver i 

sin søknad at de har fått tilbud fra DNB og KLP, og at tilbudet fra KLP gir de beste vilkårene 

for. Jorekstad forutsetter låneopptak i KLP. 

 

Hva er en selvskyldnerkausjon 

En selvskyldnerkausjon innebærer at Lillehammer kommune blir forpliktet til å innfri det 

lånebeløp kommunen har kausjonert for, så snart låntakeren/Jorekstad AS misligholder sin 

betalingsforpliktelse overfor kreditorbanken, og banken har rettet påkrav mot 

kausjonisten/kommunen. Det er med andre ord ikke noe krav om at kreditorbanken har gjort 

forsøk på å inndrive kravet rettslig overfor Jorekstad AS, eller gjort tiltak for å realisere 

eventuelle objekter den har pant i, før den krever Lillehammer kommunen for hele 

lånebeløpet.  

 

Dersom kommunen innbetaler gjelden til kreditor, vil kommunen tre inn i kreditors avtale 

med debitor og de sikkerheter som er stilt for fordringen, finansavtaleloven § 70. I den grad 

kreditor har sikret seg pant for fordringen, slik DNB forutsetter i sitt lånetilbud, vil 

Lillehammer kommune kunne overta denne pantesikkerheten dersom kommunen må innfri 

garantibeløpet. KLP har ikke forutsatt sikkerhet utover selvskyldner-garanti fra kommunen. 

Dette innebærer at kommunen selv må sikre seg pant i de panteobjekter Jorekstad AS 

besitter.  

 

Fase 1  

Fase 1 vil bestå av sentrale vedlikeholdstiltak lagt frem av Rambøll i søknaden fra Jorekstad, 

samt sette opp et nytt bygg. Dette nye bygget vil inneholde resepsjon, selskapslokaler og 

møterom, i tillegg til at det kobler sammen Jorekstad med Jørstadmoen barneskole. Videre 



vil det etableres nytt garderobebygg, samt utvidelse av kontorfasilitetene til 

frisklivssentralen.  

 

Investering Fase 1 (priser eks. mva)   

Utbyggingskostnader  

Vedlikeholdskostnader   10 240 000  

Mellombygg   15 000 000  

Garderobebygg   20 000 000  

Nye lokaler frisklivssentralen       2 000 000  

Total   47 240 000  

  

Finansieringsplan  

Lån   39 740 000  

Egenkapital      4 000 000  

Spillemidler garderobe      1 000 000  

Spillemidler vedlikehold      2 500 000  

Total   47 240 000  

 

Fase 1 vil innebære en ny kommunal selvskylderkausjon på 40.000.000 kr. 

 

Fase 2 

Fase 2 vil gjennomføres i etterkant av Fase 1, der fokuset vil være på «opplevelse, lek og 

aktivitet for barn, nye sklier og en velværeavdeling». Badet bygges inntil eksisterende bad 

som vil bli renovert i Fase 1. Det nye anlegget vil inkludere blant annet:  

- Lekeanlegg for de minste 

- Bølgebasseng 

- Strømkanal 

- Basseng med hev og senk bunn 

- Mer utfordrende vannsklier 

- Nytt basseng (bygges sammen med dagens utebasseng, med mulighet til å svømme ut 

og inn av bygget) 

 

Investering Fase 2 (priser eks. mva)   

Utbyggingskostnader  

Teknisk rom    11 000 000  

Badeanlegg    54 000 000  

Velvære       6 000 000  

Sklier m/ bygg       8 000 000  

Ombygging bassen       4 000 000  

Utomhus       2 400 000  

Total    85 400 000  

  

Finansieringsplan  

Lån    78 900 000  

Spillemidler       6 500 000  

Total    85 400 000  

 



Jorekstad søker selvskyldnerkausjonen for Fase 1 og Fase 2 på 124.000.000 kr. 

I tillegg kommer eksisterende garanti fra Lillehammer Kommune på ca 18 million kroner slik 

at totalen blir ca 142.000.000 kr.  

 

Søknadsbeløpet er noe større enn lånebehovet i kalkylene. Lillehammer kommune forholder 

seg til søknadsbeløpet. 

 

Investeringskostnadene for fase 1 og fase 2 som oppgis i søknaden fra Jorekstad er, ifølge 

KPMGs rapport om vurdering av inntektspotensiale hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av 

Rambøll og et skisseprosjekt utarbeidet av Plan og Prosjekter AS. Rambøll har gjort sine 

estimater basert på kjennskap til utbygging  og oppussingskostnader generelt og i regionen, 

og har lagt på 20% ekstra på kostnadene. I skisseprosjektet er kostnadsvurderingene basert på 

erfaringstall, og mulighetene for avvik vurderes til -15% og +30%. I vurderingene gjort 

senere i denne sak, er også disse vurderingene medtatt. 

 

I rapporten fra KPMG grupperes brukerne av Jorekstad som følger; skolesvømming, 

Jørstadmoen militærleir, Actic treningssenter, svømmere og rekreasjon i lokalbefolkningen 

samt rekreasjon reiseliv. Det nevnes videre i rapporten at Jorekstad i prinsippet har hele det 

lokale svømmemarkedet ettersom det ikke er noen konkurrenter i Lillehammerområdet.  

 

 

Kommunens interesser som følge av lovpålagt svømmeundervisning 

Lillehammer-skolen gir 10 timer svømmeopplæring på 2.trinn, 4.trinn, 6.trinn og 8.trinn 

For å nå kompetansemålene er dette et minimum av timene man erfaringsmessig ser at 

elevene har behov for. 

 

Tre basseng benyttes til svømmeopplæring: 

 

1. Åretta: Mindre basseng, maks 16 elever, ok for svømmeopplæring 

2. Jorekstad: Mellomste basseng, maks 18 elever (2.trinn), ca.33 grader, godt egnet for 

vanntilvenning 

3. Jorekstad: 25m, full klasse, ca. 28grader, svært godt egnet til svømmeopplæring 

 

Åretta: 

• Bassenget har vann mellom høstferien og påskeferien  

• 9 grupper får svømmeopplæring på Åretta dette skoleåret (eget 8.trinn)  

• Bassenget er også benyttet til trening på livredningsprøve av enkelte lærere 

• Det er planlagt å bruke Åretta til ekstra svømmekurs for elever som ikke blir 

svømmedyktige gjennom ordinær svømmeundervisning   

 

Jorekstad  

• 50 grupper får svømmeopplæring på Jorekstad dette skoleåret 

• Mellomste basseng: 180timer 

• 25m- basseng: 310 timer 

• Livredningsprøve ca. 70 ansatte 

 

Helsestasjon leier i tillegg mellomste svømmebassenget 60 timer på dagtid for 

bassengtrening for barn med funksjonsnedsettelser. 

 



Grunnskoles behov: 

• Skolene trenger ikke basseng utover de to bassengene man i dag har. Det er  behov 

for å benytte bassengene eksklusivt kl.0930 – 1330 over tre perioder à ti uker og 

da totalt henholdsvis ca 310timer(25m) og 180timer(mellomste basseng) 

• Støy og aktivitet ved andre brukere av anlegget vil kunne være uheldig for 

undervisningssituasjon og læringsutbytte (avhenger av utforming etc.) 

• Bassengene må være helsemessig forsvarlig i forhold til vannkvalitet 

• Lufta i anlegget (ventilasjon) må være helsemessig forsvarlig  

• Fliser etc. i god stand slik at renholdet er optimalt og at elever ikke skader seg på 

fliser og annet materiale som har brudd, sprekker etc. 

• Det er behov for minimum en større garderobe til hvert kjønn med tilstrekkelig antall 

dusjer. Det er selvsagt mer fleksibelt om man har to garderober til hvert kjønn. I disse 

garderobene bør det være ett til to dusjrom med mulighet for stell og evt. «privat» 

dusj. Dette for ansatte, elever med funksjonsnedsettelse og elever som av en eller 

annen grunn må dusje alene. 

• Det er behov for toaletter i garderobe og inne i badeanlegget (toalettene ute ved 

bassengene benyttes når undervisningen er i gang) 

 

Lillehammer kommune vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet til svømmeundervisning dersom 

Jorekstad på noe tidspunkt må stenge sin virksomhet. 

 

Kommunens næringsinteresse/turismeinteresse 

Jorekstad Fritidsbad er en viktig del av aktivitetstilbud i Lillehammer, både for 

lokalbefolkningen og for tilreisende. Jorekstad har over tid klart seg godt økonomisk 

sammenlignet med de aller fleste badeanlegg i Norge. De mottar minimalt med offentlig 

støtte. Samtidig er utviklingspotensialet med dagens bygningsmasse og fasiliteter svært 

begrenset. Bedriftsøkonomisk vil både en oppgradering og en utvidelse kunne gi et stort løft 

på inntektssiden og med fortsatt sunn og god drift også på bunnlinjen. Dette understøttes 

også av KPMG sin analyse. 

 

Jorekstad er i dag en sekundæraktivitet for tilreisende i Lillehammerregionen. For tilreisende 

er Jorekstad en aktivitet som ofte kombineres med hovedaktiviteten Hunderfossen 

Familiepark eller Hafjell Alpinsenter. Selv etter en oppgradering og utvidelse er det mindre 

grunn til å tro at Jorekstad blir en selvstendig reiseanledning til regionen, men mange flere 

vil bruke anlegget når de først er i regionen. Dette gjelder både for lokalbefolkning, turister 

og hyttefolk. Slik sett vil utvidelsen ha en positiv ringvirkningseffekt ved at noen av turistene 

velger å tilbringe en ekstra dag i regionen og tilsvarende kan det ha en effekt i form av at 

hyttefolket tilbringer flere netter på hytta. Disse effektene er vanskelig å tallfeste. 

 

For Lillehammer som merkevare vil et enda bedre badeanlegg være positivt.  

 

Vurdering: 

Har Lillehammer kommune anledning til å gi garanti til Jorekstad AS? 

 

Kommunelovens § 51 

Søknaden om garanti reiser spørsmålet om kommunen har rettslig adgang til å gi garanti for 

lån til Jorekstad AS, jf begrensningen i kommunelovens § 51. Bestemmelsen har følgende 

ordlyd;   

 



§ 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 

1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som 

drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av 

departementet. 

2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 

næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i 

forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke 

trenger statlig godkjenning. 

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til 

sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 

 

Det er særlig bestemmelsens andre ledd som må tolkes i relasjon til søknaden. 

Spørsmålet er om den virksomhet Jorekstad AS driver er «….næringsvirksomhet som drives 

av andre enn kommunen ….selv.» 

 

Det er på det rene at Jorekstad AS er et selvstendig juridisk subjekt, og at selskapets 

virksomhet ikke er virksomhet kommunen selv driver.  

 

Det blir derfor avgjørende for om garanti kan gis, om virksomheten anses som 

«næringsvirksomhet».  

 

Begrepet «næringsvirksomhet» er ikke klart definert i loven.  

 

Hva som skal forstås som «næringsvirksomhet» er omhandlet i forarbeidene til 

kommuneloven i Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) i punkt 10.5. Forarbeidene drøfter to mulige 

synsvinkler for å avgrense begrepet næringsvirksomhet. Først diskuteres om virksomhet som 

drives slik at den potensielt kan gi et overskudd, er å anse som næringsvirksomhet. 

Departementet mente imidlertid en slik tolking ville stenge for kommuners adgang til å 

garantere for virksomhet der det er ønskelig at det kan gis kommunal garanti. Departementet 

falt derfor ned på at det er avgjørende for om garanti kan gis, om virksomheten har et 

uttrykkelig gevinstsiktemål for sin virksomhet. Hvis det ikke er et mål å oppnå økonomisk 

gevinst, taler dette for at kommunen kan garantere for lån til en slik virksomhet.  

 

Jorekstad AS driver i dag Jorekstad fritidsbad, Jorekstad ferieleiligheter, selskapslokaler og 

en kiosk i forbindelse med idretts- og badeanlegget. Jorekstad har siden 1994 driftet det 

eneste offentlige badet i Lillehammer kommune, og kommunen gir et årlig driftstilskudd på 

kr 250 000. Lillehammer skolens svømmeopplæring er for en stor del lagt til Jorekstad, og 

kommunen betaler en årlig leie for denne bruken av badefasilitetene. Jorekstad har hatt en 

stabil omsetning på rundt 17 millioner pr år.  

 

Jorekstad AS har følgende vedtektsfestet formål;  

 «Å legge til rette for kultur, idrett og rekreasjon gjennom drift og utleie av bygninger 

og areal. Virksomheten skal balansere både et lokalt og regionalt perspektiv. Selskapet har 

ikke erverv som formål, og det utbetales ikke aksjeutbytte.» 

   

Virksomheten til Jorekstad AS er således en kombinasjon mellom tradisjonell 

forvaltningsvirksomhet på den ene side, og vanlig næringsvirksomhet på den annen. 

 



Selskapets virksomhet og formål er etter rådmannens vurdering i tråd med den type 

virksomhet departementet mente det kunne garanteres for. Det er således adgang til å gi 

kommunal garanti for lån til Jorekstad AS, i forhold til vilkårene i kommunelovens § 51.  

 

Lillehammer kommunes forpliktelser ved et eventuelt mislighold fra Jorekstad AS 

Det er innhentet lånetilbud fra DNB og KLP, som begge forutsetter at Lillehammer 

kommune garanterer som selvskyldnerkausjonist for lånebeløpet. 

  

Som beskrevet ovenfor: 

En selvskyldnerkausjon innebærer at Lillehammer kommune blir forpliktet til å innfri 

det lånebeløp kommunen har kausjonert for, så snart låntakeren/Jorekstad AS 

misligholder sin betalingsforpliktelse overfor kreditorbanken, og banken har rettet 

påkrav mot kausjonisten/kommunen. Det er med andre ord ikke noe krav om at 

kreditorbanken har gjort forsøk på å inndrive kravet rettslig overfor Jorekstad AS, 

eller gjort tiltak for å realisere eventuelle objekter den har pant i, før den krever 

Lillehammer kommunen for hele lånebeløpet.  

 

Dersom kommunen innbetaler gjelden til kreditor, vil kommunen tre inn i kreditors 

avtale med debitor og de sikkerheter som er stilt for fordringen, finansavtaleloven § 

70. I den grad kreditor har sikret seg pant for fordringen, slik DNB forutsetter i sitt 

lånetilbud, vil Lillehammer kommune kunne overta denne pantesikkerheten dersom 

kommunen må innfri garantibeløpet. KLP har ikke forutsatt sikkerhet utover 

selvskyldner-garanti fra kommunen. Dette innebærer at kommunen selv må sikre seg 

pant i de panteobjekter Jorekstad AS besitter.  

 

I denne sammenheng må det undersøkes i hvilken utstrekning panterettene som DNB 

allerede har hos Jorekstad AS blir innfridd dersom man låner midler til oppussing. Selskapet 

har pr 2016 samlet gjeld på i underkant av 25 millioner kroner, hvorav i underkant av 23 

millioner er langsiktig gjeld. Disse fordringene er pr i dag sikret med pant i eiendomsmassen. 

I den grad disse pantesikkerhetene ikke blir slettet i forbindelse med nytt lånopptak, vil pant 

til sikkerhet for det nye lånopptaket få prioritet etter disse panterettene.  

 

I forhold til pantesikkerhet kan man ikke se bort fra at panteobjektene ikke vil ha tilstrekkelig 

samlet verdi til å dekke hele garantibeløpet, dersom Jorekstad AS ikke klarer å betjene 

gjelden som kommunen garanterer for. 

 

Dersom Jorekstad ikke vil klare sine forpliktelser, kan Lillehammer kommune komme i en 

situasjon hvor lånet må overtas i sin helhet eller innfris omgående. Det er vanskelig å forutse 

en slik situasjon, men det er på det rene at dette kan få konsekvenser for vedtatte 

investeringsplaner og at dette alene kan påvirke prioriteringene av investeringer i årene som 

kommer. 

 

Andre forhold: 

Funnene og konklusjonen i KPMGs rapport viser at besøkstallene Jorekstad skisserer er 

realistiske. På bakgrunn av dette har KPMG i sine resultatanalyser og kontantstrømanalyser 

lagt til grunn 125.000 besøkende pr år ved utvidelse etter fase 1 og 150.000 besøkende pr år 

ved utvidelse etter fase 1 og fase 2.  

 



Lillehammer kommune betaler i dag ca 1,3 mill. kroner til Jorekstad for skolesvømming. I 

tillegg betales det et driftstilskudd på om lag 0,4 mill. kroner. 

 

Bør Lillehammer kommune gi garanti til låneopptak til utvidelse etter fase 1: 

Ved å yte garanti til Jorekstad etter søknad for kun fase 1, vil Lillehammer kommunes totale 

garantiansvar øke fra 52,7 mill. kroner til 92,7 mill. kroner (hvorav om lag 58 mill. kroner 

ytes til Jorekstad).  

 

Uttalelser fra Jorekstad om at badeanleggene vil måtte avvikles innen 6-7 år hvis 

oppussingen ikke gjennomføres må sees i sammeheng med kommunens krav til å 

gjennomføre obligatorisk svømmeundervisning. Lillehammer kommunes krav til bassenger, 

garderober og standard generelt vil dekkes av oppgradering og utbygging via fase 1. 

 

KPMG presiserer i sine uttalelser at markedetspotensiale er vurdert konservativt, og at de 

vurderer inntektspotensialet i tråd med det Jorekstad skisserer. 

 

KPMGs resultatanalyse, hvor anleggets levetid er vurdert til 20 år og lånets lengde til 30 år, 

viser positive resultater for alle år med unntak av 2018. Ved en eventuell overskridelse av 

investeringen på 30 %, vil resultat før skatt forventes negativt de fem første årene, jamfør 

vedlagte rapporter.  

 

KPMGs kontantstrømanalyse viser at dersom investeringen gjennomføres som planlagt 

tidsmessig og innenfor planlagt kostnadsramme og med tilfang av kunder som beskrevet 

ovenfor, forventes det at Jorekstad ikke vil ha betalingsproblemer som følge av 

investeringen. I dette ligger også en forutsetning om pris på dagens nivå, kun justert for 

forventet inflasjon. Videre viser analysen at dersom investeringsutgiften i fase 1 øker med 

inntil 30 %, andre forutsetninger likt, vil Jorekstad kunne oppleve betalingsproblemer de 

første årene. Den negative kontantbeholdningen vil allikevel være relativt marginal og 

forbigående, og vil derfor kunne bli dekket av kortsiktig gjeld. Dersom kostnadene skulle bli 

15% lavere, vil Jorekstad ha en sterk positiv kontantbeholdning. Dette vil da først og fremst 

komme fra opptak lån som for eksempel kan benyttes til å betale ned gjelden raskere. 

 

Jorekstad har i sin søknad til Lillehammer kommune skissert avskrivninger over 30 år og 

samtidig forespurt låneopptak på 30 år. KPMG vurderer badeanlegget å ha en levetid på 20 

år. Denne forskjellen er vesentlig i vurderingen, da Lillehammer kommune ikke har 

anledning til å gi kausjon utover anleggets levetid, jamfør garantiforskriftenes §3. 

 

Ved en garantistillelse på 20 år i stedet for 30 år, vil Jorekstad antakelig måtte betale ned 

lånet over 20 år. Dette vil bli mer krevende enn vedlagte resultatoppstillinger. Å betale ned et 

lån på 40 mill. kroner over 20 år, vil kreve ca 670.000 kroner mer i avdrag pr år. Dette vil bli 

mer krevende de første årene, samtidig vil rentekostnadene avta raskere utover i perioden. 

 

For å bidra til mindre risiko for Jorekstad, og derav også Lillehammer kommune, kan det 

være hensiktsmessig at Lillehammer kommune yter et noe større driftstilskudd til Jorekstad 

de første årene. Dette kan eventuelt innarbeides i neste års økonomi og handlingsplan. 

 

Etter rådmannens vurdering er det behov for en utbygging og oppgradering skissert etter fase 

1 fra Jorekstad, utbyggingen fremstår som bedriftsøkonomisk forsvarlig, og det kan ev. 

vurderes å øke driftstilskudd til Jorekstad i en overgangsperiode.  



 

Rådmannen innstiller på at Lillehammer kommune yter selvskyldnerkausjon på inntil 40 

mill. kroner for utbygging etter fase 1. Imidlertid må investeringens økonomiske levetid 

avklares. 

 

 

Bør Lillehammer kommune gi garanti til låneopptak til utvidelse etter fase 1 + fase 2: 

 

Ved å yte garanti til Jorekstad etter søknad for både fase 1 og fase 2, vil Lillehammer 

kommunes totale garantiansvar øke til 176,7 mill. kroner (hvorav om lag 142 mill. kroner 

ytes til Jorekstad). 

 

Gjennomføring av både Fase 1 og Fase 2 vil i henhold til Jorekstad, med støtte i rapporten fra 

KPMG, generere 50.000 ekstra besøkende i året. Fase 2 vil føre til at Jorekstad har mulighet 

til å avholde ulike aktiviteter samtidig, være mer attraktivt for besøkssegmenter som i 

ungdom i 12-20 års alderen, samt tilrettelegge for kundesegmenter som har tilleggsbehov 

eller preferanser. I tillegg vil Jorekstad kunne øke prisene med 10-20 kroner per billett. 

Varesalget er også forventet å øke som følge av økt kundemasse.  

 

Uansett variant av oppussing/utbygging vil de nye anleggene i følge KPMG ha en forventet 

levetid på 20 år.  KPMGs resultatanalyser bygger på at anleggets levetid er 20 år, men at 

lånets lengde er 30 år. Forventet skattemessig resultat ved gjennomføring av Fase 1 og 2 og 

vil være negativt frem til 2029 på grunn av høye avskrivninger på investering.  

 

Videre viser KPMGs kontantstrømoppstilling at den skisserte finansieringsplanen trolig ikke 

vil være tilstrekkelig for å finansiere investeringen i Fase 2. Det er beregnet at selskapet 

mangler i underkant av 1,5 millioner kroner til å gjennomføre denne investeringen, noe som 

kan løses ved et høyere låneopptak eller en nedskalert investering. Løses dette, viser 

kontantstrømmen for hovedscenarioet at Jorekstad vil kunne betjene betalingsforpliktelsene 

sine.  

 

Ved en kostnadsoverskridelse på 30 prosent vil Jorekstad mangle 2 millioner kroner til å 

betale regningene sine i 2019, og likviditetsproblemene vil forverres utover i den analyserte 

perioden. Ved en ett års forsinkelse av den forventede besøkstallsøkningen vil selskapet 

oppleve lignende, men noe mildere likviditetsproblemer. 

 

Rådmannen innstiller i denne saken ikke på å gi selvskyldnerkausjon for fase 2. 

Begrunnelsen for dette er utelukkende av økonomisk karakter. Isolert sett er rådmannen av 

den oppfatning at et godt utbygd fritidsbad med aktiviteter og funksjoner som er vist i 

prosjektet vil være et godt og viktig supplement til turistbyen, til rekreasjon / lek og som et 

folkehelsetiltak.  Imidlertid vurderes det å øke risikoen knyttet til den totale økonomiske 

driften av Lillehammer kommune ikke som hensiktsmessig. Når det er uttrykt fremstår også 

fase 2 av prosjektet som gjennomarbeidet og realistisk. Rådmannen har derfor i prosessen 

vurdert forskjellige alternativer som kunne vært benyttet dersom kommunestyret ønsker å gi 

selvskyldnerkausjon også til utbygging etter fase 2: 

1. Vedta en selvskyldnerkausjon nå, slik det foreligger i søknaden fra Jorekstad med den 

risikoen som er beskrevet i denne sak og i rapportene vedlagt. Dog må investeringens 

økonomiske levetid endelig vurderes. 



2. Som punkt 1 ovenfor, men med innarbeidelse av ytterligere tilskudd fra Lillehammer 

kommune. Dette for å redusere risiko. 

3. Vedta fase 1 slik rådmannen foreslår, men be om å få tilbake ny søknad etter noen år 

for å vurdere fase 2 på nytt når man har erfaringene fra fase 1 og noe tids drift. Det 

må påregnes at dette totaltsett vil bli noe dyrere pga dobbelt rigging, men med lavere 

risiko. 

 

Konklusjon: 

Lillehammer kommune pådrar seg et betydelig ansvar og risiko ved å stille 

selvskyldnerkausjon til Jorekstad. Dette gjelder både ved å garantere for et lån til utbygging 

av fase 1 på 40 mill. kroner, men ytterligere ved å stille som garantist av lån til både fase 1 + 

fase 2 på 124 mill. kroner. 

 

Rådmannen innstiller i denne sak på at kommunen stiller garanti for fase 1 av 

byggeprosjektet, totalt 40. mill. kroner. Før endelig kausjon kan gis, må anleggets forventede 

levetid avklares. Selvskyldnerkausjon kan så gis over samme antall år. 

 

Videre innstiller rådmannen på at Lillehammer kommune i en overgangsperiode kan yte et 

større driftstilskudd. Dette kan søkes innarbeidet i kommende års økonomiplaner og 

budsjetter. 

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G / V E D T A K : 

 

1. Lillehammer kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån maksimalt kr 
40.000.000 som Jorekstad AS tar opp til utbygging og rehabilitering av 
Jorekstad badeanlegg. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 40.000.000 kroner. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 

20 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4. Punkt 3 kan utvides til 30 år dersom levetiden på anlegget forventes å være 30 år. 

Rådmannen delegeres fullmakt til å innarbeide dette i endelig avtale etter 
vurdering på levetid fra Jorekstad. 

5. Lillehammer kommunes garanti sikres ved pant i eiendomsmassen til Jorekstad. 
6. Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere om Jorekstad bør motta økt økonomisk 

kompensasjon i en overgangsperiode. Rådmannen bes om å legge fram en vurdering i 

forbindelse med framlegg av Budsjett 2019, Økonomi- og handlingsplan 2019-2022. 

 

 

Lillehammer,  15.03.18 

 

 

Tord Buer Olsen  Anne Hvattum 

Rådmann  Økonomisjef 

 

  

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20010202-0144-0.html#3


 

 

 


