
Lillehammer kommune 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 256 D11    16/8483-18 Dato: 

13.01.2020 

 
Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Kommunestyret 23.01.2020 KS-/ 
Formannskapet 21.01.2020 FS-/ 

 
 
UTBYGGING AV JOREKSTAD FRITIDSBAD - SØKNAD OM UTVIDET 
KOMMUNAL LÅNEGARANTI 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

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

2. Lån som sikres ved denne garantien skal bare benyttes til å innfri midlertidig kreditt i 
DNB på 18.000.000 som har finansiert overskridelsene i vedlikeholdsprosjektet på Jorekstad 
i 2018 og 2019.  

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. 
Kommunedirektøren 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. 

 

 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om utvidet lånegaranti 
Saksfremlegg sak 28/18 



Saksprotokoll behandling sak 28/18 
Analyse av inntekstpotensialet til Jorekstad AS fra KPMG til sak 28/18 
Likviditetsanalyse fra KPMG til sak 28/18 
  
 
Sammendrag: 

I denne saken innstiller kommunedirektøren på at Lillehammer kommune utvider tidligere 
innvilget selvskyldnerkausjon tilknyttet lån til utbygging og rehabilitering på Jorekstad 
badeanlegg, heretter Jorekstad AS, med inntil 18 millioner.  

Saken inneholder vurdering av risikoen for Lillehammer Kommune ved å gi garanti for 
ytterligere 18 millioner isolert, men også risikoen ved kommunens samlede garantiansvar. 
Videre drøftes alternativer til å stille garanti som etterspurt.   

I vurderingen som er gjort har kommunedirektøren støttet seg på utredninger foretatt av 
konsulentselskapene 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. Disse ble innhentet i forbindelse med behandling 
av sak 28/18.  

Bakgrunn: 

Jorekstad AS er det eneste lokale badeanlegget i Lillehammerregionen, og anlegget brukes 
av Lillehammerskolen til lovpålagt svømmeundervisning. Anlegget benyttes i tillegg av 
lokalbefolkningen og av tilreisende. 

Badeanleggene på Jorekstad har behov for en betydelig oppussing, og ifølge Jorekstad AS vil 
virksomheten måtte avvikles innen 6-7 år dersom man ikke pusser opp.  

Jorekstad AS har laget en plan for rehabilitering av badeanlegget der dette skjer i to faser. 
Fase 1 er gjennomført og besto hovedsakelig av å knytte bestående bygg sammen med nytt 
skolebygg, samt å gjennomføre sentrale vedlikeholdstiltak. Fase 1 har vedlikehold av 
eksisterende tilbud som hovedfokus. Fase 2 innebærer en utvidelse og oppgradering av 
badeanlegget, med nye tilbud til gjestene. Fase 1 kan gjennomføres uavhengig av Fase 2, 
men Fase 2 er betinget på gjennomføring av Fase 1.  

Fase 1 er i all hovedsak gjennomført i 2018 og 2019.  

Forut for oppstart av arbeidene i Fase 1 i 2018 søkte Jorekstad AS Lillehammer kommune 
om selvskyldnerkausjon (garanti) på til sammen 124 mill. kroner. Dette dekker 
kapitalbehovet for både fase 1 og 2.  

Før vedtak om garanti ble fattet, engasjerte kommunen KPMG for å vurdere 
inntektspotensialet 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. Rapportene fra KPMG er vedlagt saken.  

I sak 28/18 fattet kommunestyret vedtak om å garantere for lånopptak på 40 millioner kroner 
for fase 1.  



Jorekstad AS gjennomførte etter kommunestyrets vedtak et låneopptak på 40 millioner 
kroner for å finansiere oppgradering og utvidelse av badeanlegget, slik det er beskrevet i fase 
1. Lillehammer kommune har garantert som selvskyldnerkausjonist for lånet.  

Fakta: 

Gjennomføring og finansiering av fase 1 

Jorekstad AS har i brev av 9. oktober 2019 søkt om utvidelse av garantien fra Lillehammer 
kommune. Årsaken til behovet for utvidet garanti er at renovasjonsarbeidene ble dyrere enn 
planlagt. Det er søkt om utvidelse av garantien med 18 millioner kroner.  

Jorekstad AS oppgir at man som følge av byggtekniske forhold måtte gjennomføre enkelte 
tiltak i fase 1 som opprinnelig var planlagt i fase 2. Videre anføres at forhold ved den nye 
skolebygningen førte til uforutsette ekstrakostnader. Disse to faktorene oppgis å være 
hovedårsak til kostnadsoverskridelsen. Det ble fra selskapets side orientert om status i 
prosjektet i formannskapets møte den 3.12.2019. 

Det ble underveis i prosjektet gjennomført de kutt som kunne gjøres uten at anlegget mistet 
sin funksjonalitet. Det viste seg å være vanskelig å forutse kompleksiteten i byggeprosjektet 
før oppstart. Spesielt gjelder dette behov for endringer og tilpasninger underveis, med de 
kostnadskonsekvenser dette gir.  

Jorekstad AS har midlertidig finansiert kostnadsoverskridelsen med utvidet kreditt i DNB. 
Banken har etter det kommunedirektøren forstår stilt som krav for å konvertere kreditten til 
et langsiktig lån at det stilles garanti for forpliktelsen. Det er videre oppgitt at en garanti vil 
gi bedre rentebetingelser.  

Jorekstad AS har også tidligere lånefinansiert investeringer, og Lillehammer kommune har 
da garantert ved simpel kausjon for gjelden. Av tidligere pådratt gjeld (gjeld stiftet forut for 
gjeldsopptaket i 2018) gjenstår nå om lag 14,5 millioner. Selskapet søker om at Lillehammer 
kommunes garanti for dette beløpet omgjøres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon.  

Kort om simpel kausjon og selvskyldnerkausjon 

En simpel kausjon innebærer garanti for debitors (Jorekstad AS) evne til å gjøre opp sine 
gjeldsforpliktelser. Dette betyr at kreditor (banken) må gjøre alt de kan for å få oppgjør fra 
debitor, herunder forsøke tvangsinndrivelse, før krav kan rettes mot kausjonisten.   

En selvskyldnerkausjon innebærer garanti for debitors evne og vilje til å gjøre opp sine 
gjeldsforpliktelser. Dette innebærer at kausjonisten (Lillehammer kommune) blir forpliktet 
til å innfri det lånebeløp kommunen har kausjonert for, så snart debitor/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 ved selvskyldnerkausjon. 

Dersom kommunen innbetaler gjelden på Jorekstad AS vegne, 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. DNB har ikke betinget seg pantesikkerhet for tilleggsfordringen på 18 
millioner. De har imidlertid en pantobligasjon på 30 millioner som dekker kravet med unntak 
for 3,5 millioner. Kommunen må derfor vurdere om det er behov for ytterligere å sikre seg 
pant i de panteobjekter Jorekstad AS besitter. 

Vurdering: 

1. Har Lillehammer kommune anledning til å gi garanti til Jorekstad AS jf 
kommuneloven § 14-19? 

Søknaden om garanti reiser spørsmålet om kommunen har rettslig adgang til å gi garanti for 
lån til Jorekstad AS, jf begrensningen i kommunelovens § 14-19. Bestemmelsen har følgende 
ordlyd; 

§ 14-19. Garantier 

Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk 
garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen 
selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for 
næringsvirksomhet. Et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en 
kommune eller fylkeskommune stiller for virksomhet som drives av andre enn 
kommunen eller fylkeskommunen selv, er bare gyldig hvis vedtaket om å stille 
garantien er godkjent av departementet. Ved godkjenningen skal departementet bare 
vurdere om garantien er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne 
paragrafen. Departementet kan ikke godkjenne garantier i strid med første ledd eller 
forskrift gitt i medhold av denne paragrafen. Er garantien godkjent av departementet, 
regnes den ikke som ugyldig, selv om den er i strid med første ledd eller forskrift gitt i 
medhold av denne paragrafen. 

Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning. Et 
garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig hvis mottakeren av garantien forsto eller 
burde ha forstått at garantien er i strid med første ledd. 

Departementet kan gi forskrift om garantiers varighet, krav til innholdet i 
garantivedtak og grensen for garantier for små beløp. 

 

Som nevnt ovenfor har kommunen allerede gitt garanti for 40 millioner til fase 1. I 
forbindelse med at kommunen påtok seg denne forpliktelsen, ble det vurdert om det juridisk 
sett var anledning etter gammel kommunelov.  

I hovedsak videreføres tidligere bestemmelse i ny lov. Til forskjell fra tidligere lov er det nå 
eksplisitt uttalt at det ikke kan gis garanti som innebærer en vesentlig økonomisk risiko. I 
forarbeidene til ny lov fastslås det likevel at dette forbudet ikke skiller seg vesentlig fra den 
vurdering departementet gjorde etter gammel lov. Det er også uttalt at vilkåret ikke er ment å 
heve terskelen for å kunne gi garanti, sett i forhold til vilkårene etter gammel lov.  

Lovbestemmelsen reiser i hovedsak to vilkår for å kunne gi garanti, og disse drøftes 
nedenfor.  

1.1 Innebærer garantien en vesentlig økonomisk risiko 
a) Lovkravet 



Hvorvidt garantien utgjør en vesentlig risiko beror på  

1. Sannsynlighet for tap 
2. Størrelsen på et eventuelt tap, og  
3. Evne til å håndtere tapet 

 
b) Vurdering  

 
Til punkt 1 – Sannsynligheten for at garantien må innfris  
KPMG har i sin rapport vurdert sannsynlighet for tap, at Lillehammer kommune må innfri 
fordringen banken har mot Jorekstad AS. I sammendraget for Likviditetsanalyse 
fremkommer at 

 «Funnene i likviditetsanalysen viser at Jorekstad vil være i stand til å betjene lånet 
knyttet til fase 1 dersom inntekter og kostnader utvikler seg som forventet. Ved 
kostnadsoverskridelse på 30 prosent vil Jorekstad kunne oppleve likviditetsproblemer 
i perioden 2018 til 2020. For denne økning i kostnadsnivået ventes Jorekstad å 
mangle i underkant av 200 000 kroner til å dekke sine betalingsforpliktelser i 2019.» 

Jorekstad AS har pådratt seg en kostnadsoverskridelse på 45 prosent. I forhold til de analyser 
som er foretatt av KPMG er det således høy risiko for at selskapet ikke klarer å betjene sine 
låneforpliktelser. Det må legges til grunn at selskapet mangler mer enn 200 000 kroner pr år 
for å dekke sin gjeld.  

Lillehammer kommune fattet i behandling av budsjett for 2020 vedtak om å økt økonomisk 
kompensasjon til Jorekstad AS med 3 millioner. Dette vil tilføre midler som dekker 
merkostnader til lån og avdrag i flere år fremover. Med dette bidraget vurderes at risikoen for 
tap senkes til et akseptabelt nivå, og ikke utgjør et hinder for å gi garanti.  

Til punkt 2 – Størrelsen på et eventuelt tap  
Når det gjelder størrelsen på et eventuelt tap, vil dette tilsvare det samlede lånebeløp 
kommunen har garantert for knyttet til Jorekstad AS låneforpliktelser.  

Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Lillehammer kommune er avhengig av 
badeanlegget for å kunne tilby lovpålagt svømmeundervisning i grunnskolen. Kommunen 
har innrettet seg slik at man leier badeanlegget til dette formål. I tillegg til badeanlegget på 
Jorekstad, er det et mindre basseng på Åretta skole. Dette bassenget har imidlertid ikke 
kapasitet til svømmeundervisning for hele Lillehammerskolen. Kommunen vil derfor få 
utgifter til et badeanlegg uansett om dette er på Jorekstad eller andre steder.  

Det kan videre stilles spørsmål ved om leien for svømmeundervisning på Jorekstad frem til 
nå har vært for lav, og at selskapet som følge av dette ikke har hatt mulighet til å legge seg 
opp en reserve til nødvendig vedlikehold.   

Dersom Jorekstad AS ikke klarer å innfri sine løpende forpliktelser, har kommunen via sin 
eierandel på 37,2 prosent av stemmene mulighet til å påvirke hvordan en slik situasjon skal 
løses. Det vil formodentlig være bedre å øke det kommunale tilskuddet for leie av 
svømmehall, enn å vente til selskapet misligholder betalingsforpliktelsene og hele fordringen 
forfaller. For å oppnå dette kreves at kommunen er sin eierposisjon i selskapet bevist, og 
utøver et aktivt eierskap.  



Størrelsen på et eventuelt tap vil etter kommunedirektørens vurdering ikke være til hinder for 
å gi en kommunal garanti.  

Til spørsmål 3 - Evnen til å håndtere et tap 
Lillehammer kommune har pr 2020 en økonomi som ikke gir et stort rom for å dekke 
uforutsette utgifter. Likevel er beløpet det er tale om å garantere for ikke stort sett i forhold 
til kommunens samlede inntekter og utgifter. Som vist under punkt 2, vil det være mulig å 
holde de årlige tapsutgiftene på et lavere nivå enn samlet garantibeløp. Endelig er dette 
midler som kommunen til en viss grad uansett må være beredt til å dekke ettersom det er et 
lovkrav å tilby svømmeundervisning til barn i grunnskolen. 

Denne garantiforpliktelsen kan likevel ikke ses isolert fra kommunens andre 
garantiforpliktelser. Samlet har kommunen pr 31.12.2019 garantert for 77 millioner. Om lag 
56 millioner av dette er til fordel for Jorekstad AS. Som beskrevet i dette saksfremlegget, er 
det sannsynlig at innfrielse av garantiene gitt til fordel for Jorekstad AS kan skje ved at 
kommunen i en overgangsperiode innfrir fordringene etter hvert som de forfaller. Dette betyr 
at likviditetsbelastningen blir mindre enn om hele garantiforpliktelsen forfaller på en gang. 
Det resterende garantiansvaret til fordel for andre kreditorer utgjør flere mindre poster. Det 
vurderes at dette er forpliktelser kommunen klarer å innfri dersom garantiene blir innkrevd.  

Konklusjon 

Samlet sett tilsier dette etter kommunedirektørens vurdering at kommunen evner å håndtere 
et tap dersom garantiansvaret blir en realitet.  

1.2 Er garantien gitt for næringsvirksomhet 
Videre er det et vilkår for å kunne gi kommunal garanti at garantien ikke stilles for 
virksomhet som utgjør næringsvirksomhet.  

Det må derfor vurderes om den virksomhet Jorekstad AS driver er næringsvirksomhet i 
kommunelovens forstand.  

a) Lovkravet 
Forbudet mot garanti for næringsvirksomhet er en videreføring av gammel kommunelov. 
Forståelsen av begrepet næringsvirksomhet i ny kommunelov bygger på den praksis 
departementet har etablert ved godkjenning av garantier etter gammel kommunelov, se NOU 
2016:4 s. 264 og Ot.prop nr 46 2017-2018 s. 231. Begge de to nevnte forarbeidene omtaler 
begrepet utførlig. Departementet trekker på side 231 og 232 i nevnte ot.prop. opp rammene 
for vurdering av hva som er næringsvirksomhet, og som etter bestemmelsen ikke kan motta 
garanti. Som vist ovenfor skal begrepet forstås på samme måte i ny lov som i gammel lov.  

b) Vurdering  
Vurderingen skal ta utgangspunkt i den aktivitet som skjer i virksomheten sett under ett. 
Vurderingstemaet er altså om Jorekstad AS etter en helhetsvurdering må anses å drive 
næringsvirksomhet.  

Selskapets formål 

Første trinn i vurderingen er spørsmålet om virksomheten har et uttrykkelig gevinstsiktemål. 
Jorekstad AS i følge vedtektene som 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.» 

Dette stadfester at selskapet ikke har et gevinstsiktemål, og garanti er så langt ikke utelukket.  

Type aktivitet 

Det er videre av betydning hvilken type virksomhet Jorekstad AS driver. Virksomhet som 
vanligvis ytes i et marked, som oftest av private aktører, taler for at det er 
næringsvirksomhet. Virksomhet som derimot først og fremst ytes av det offentlige, kan være 
forenlig med å gi garanti ettersom det ikke er tale om næringsvirksomhet.  

I følge årsmeldingen til selskapet består virksomheten av mange forskjellige aktiviteter; drift 
av fritidsbad, idrettshall, samfunnshus, fotballbaner og kafe. Videre driver selskapet utleie av 
leiligheter og hytter, lokaler til treningssenter og Frisklivssentralen. Sistnevnte er et 
interkommunalt samarbeid.  

Dette viser at selskapet driver aktiviteter som har en klart offentlig karakter, men at de også 
driver virksomhet som isolert sett er næringsvirksomhet.  

Der det er tale om en blandet virksomhet som i Jorekstad AS sitt tilfelle, skal man etter 
forarbeidene blant annet se på hvilken tilknytning den har til det offentlige, og hvordan 
virksomheten er finansiert.  

En stor del av virksomheten i selskapet har en offentlig karakter. Selskapet oppgir at 35 timer 
på hverdagene er avsatt til skole-, forsvars- og terapisvømming, mens 35 timer er åpent for 
publikum. Idrettshallen er på dagtid leid ut til skole og Forsvaret. Lokale idrettslag leier 
lokalene på kveld og i helger. Fotballbaner, uteområder og parkeringsplasser driftes etter det 
selskapet oppgir på dugnadsbasis og med tilskudd fra selskapets øvrige inntekter. Dette nyter 
lokale idrettslag godt av. Selskapet leier også ut lokaler til møter og kulturaktiviteter. Dette 
gjøres til selvkost.  

Alle aktiviteter som er nevnt ovenfor har et klart offentlig preg, og ville for en stor del måtte 
bekostes av kommunen om ikke Jorekstad AS hadde gjort det.  

Videre driver selskapet kioskdrift samt utleie av næringslokaler og hytter. Dette er 
næringsvirksomhet. Denne del av virksomheten er imidlertid bare et supplement til de 
aktiviteter som kommunen ellers måtte stått for.   

Det kan tale mot å gi garanti til selskaper med blandet virksomhet der selskapet henter en 
stor del av sine inntekter fra næringsvirksomhet. Jorekstad AS har en andel inntekter fra 
virksomhet som rettes mot et marked. Den delen av virksomheten som retter seg mot et 
privat marked er mulig fordi det er kapasitet til overs etter de offentlige oppgavene er 
ivaretatt. Disse inntektene benyttes til å drifte anleggene og kommer slik sett det offentlige til 
gode. Man kan derfor ikke hevde at inntektsfordelingen isolert sett hindrer kommunal 
garanti.  

c) Konklusjon  
Samlet sett vurderes at størsteparten av virksomheten i Jorekstad AS har et klart offentlig 
preg. Hovedaktiviteten er bygget rundt badeanlegget og idrettshallen som i sin tid ble bygget 



for å gi Lillehammerskolen, Forsvaret og andre offentlige instanser et nødvendig og 
lovpålagt tilbud om svømme- og gymfasiliteter  

1.3 Konklusjon i forhold til kommuneloven § 14-19 
Kommunedirektøren vurderer at det er anledning til å gi kommunal garanti til Jorekstad AS. 
Garantien må godkjennes av Fylkesmannen før den er gyldig.  

 
2. Konsekvenser for Jorekstad AS om kommunen ikke gir kommunal garanti 

Jorekstad har per i dag finansiert overskridelsen med å trekke på kassakreditten i DNB. 
Denne forfaller 1.2.2020. Jorekstad AS klarer ikke å innfri denne kreditten ved forfall, og er 
avhengig av at lånet konverteres til langsiktig gjeld.  

Det er ikke sannsynlig at noen bank ønsker å gi et lån til Jorekstad AS på 18 millioner uten 
en kommunal garanti. Selskapet har ikke eiendeler som gjør at de kan stille betryggende 
sikkerhet for en slik fordring. Dersom selskapet mot formodning skulle finne en långiver 
som er villig til å gi kreditt, vil dette trolig ha en høy pris i form av høye renter.  

Det er derfor overveiende sannsynlig at selskapet ikke vil kunne innfri sine løpende 
forpliktelser, og dermed bli slått konkurs om det ikke gis en kommunal garanti for beløpet.  

 
3. Bør Lillehammer kommune stille kommunal garanti 

Den overskridelsen som har skjedd i forhold til det som ble forelagt kommunestyret i sak 
28/18 er et faktum. Lillehammer kommune står nå overfor en situasjon der man har fått 
søknad om å gi kommunal garanti for 18 millioner. Kommunen kan velge å avslå eller 
innvilge denne søknaden.  

Dersom man avslår søknaden, må kommunen likevel finne en måte å finansiere og utføre 
flesteparten av de oppgaver Jorekstad AS utfører i dag. I ytterste konsekvens vil selskapet i 
et slikt tilfelle bli slått konkurs. Kommunen kan alternativt forsøke å finne en annen ordning 
med selskapet for å unngå dette. En slik ordning må blant annet inneholde svar på hvordan 
kravet fra DNB på 18 millioner skal innfris den 1. februar i inneværende år.  

Kommunedirektøren vil derfor tilrå at kommunestyret vedtar å gi en garanti til Jorekstad AS 
i henhold til søknaden fra selskapet. Dette innbefatter å gjøre om deler av bestående garanti 
fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Dette vil gi 0,5 prosent bedre betingelser for 
Jorekstad AS, og vil ikke ha nevneverdig betydning eller verdi for Lillehammer kommune.    

Konklusjon: 

Kommunedirektøren innstiller på at kommunestyret vedtar å gi Jorekstad AS kommunal 
garanti for maksimalt 18 millioner kroner. Videre tilrås at den simple kausjonen som er gitt 
tidligere for 14,5 millioner tillates gjort om til en selvskyldnerkausjon.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lillehammer, 13.1.2020   
 
 
Tord Buer Olsen  Ole Rolstad 
Kommunedirektør Økonomisjef 

 
 
 
 
 


