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Sammendrag: 
Det tilrås at Øyer kommune deltar i en emisjon for å tilføre Hafjell Idrett AS egenkapital. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Hafjell Idrett AS ble oppretta i 2015, med formål; å eie, drive og leie idrettsanlegg og alt som derved 
står i forbindelse, herunder også å eie aksjer eller andeler i selskap med lignende formål. 
 
Øyer kommune har 50 % eierandel i selskapet, Norges Skiforbund (NSF) har tilsvarende andel.  
 
Hafjell Idrett AS eier 50,1 % av Hafjell Nasjonalanlegg AS. 
  
Ved utgangen av 2018 har Hafjell Idrett AS negativ egenkapital, samt utestående fordringer. Årlige 
utgifter for selskapet er i størrelsesorden kr 20 000, hovedsakelig regnskap/revisorhonorar. Det vil 
påløpe utgifter i forbindelse med planlagt rekapitalisering av Hafjell Nasjonalanlegg AS, en prosess 
som vil bli startet opp våren 2019. 
  
Det er nødvendig å tilføre selskapet egenkapital gjennom en emisjon. Etter dialog med NSF foreslås 
en emisjon på kr 140 000, fordelt 50/50 mellom eierne. Dette vil sikre likviditeten i selskapet for 
noen år framover.  
  
Emisjonen vil bli vedtatt på generalforsamling i Hafjell Idrett AS. 
  
Som finansiering av kr 70 000 foreslår rådmannen bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
Saldo på fondet 31.1.2019 er kr 1 188 000. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med kr 70 000, 
forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende eierandeler 
opprettholdes.   

2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
 
 



 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 12.02.2019, sak 17/19: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med kr 70 

000, forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende 
eierandeler opprettholdes.   

 
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
 
 


