
 

formannskapets behandling i møte 20.03.2018 sak 23/18: 

Ole Rolstad (H) fremmet på vegne av H og MDG følgende utsettelsesforslag i saken: 

Formannskapet ber Ordføreren om en orientering for det det totale behov for investeringer 

tilknyttet kommunens anlegg for bruk innen idrett og fritid. Dette inkluderer kommunens egne 

idrettsanlegg, LOP sine idrettsanlegg og Jorekstad fritidsbad. Saken vedrørende utvidet 

kommunal lånegaranti utsettes inntil formannskapet har mottatt orienteringen om 

investeringsbehov tilknyttet anleggene. 

  
Votering: 

Det ble først votert over Rolstads utsettelsesforslag som fikk 4 stemmer og falt. 

 

Ole Rolstad (H) fremmet deretter på vegne av H og MDG følgende tilleggsforslag punkt 7: 

Lillehammer kommune anser det for lite sannsynlig at en eventuell søknad om kommunal 

lånegaranti for fase 2 i størrelsesorden 84 millioner blir innvilget. 

 

Det ble votert over innstillingens punkt 1-5 som ble enstemmig vedtatt.. 

Innstillingens punkt 6 ble vedtatt mot 4 stemmer. 

Det ble deretter votert over Rolstads tilleggsforslag punkt 7, som fikk 4 stemmer og falt. 

 

 

formannskapet 

I N N S T I L L I N G  : 

 

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. 
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