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Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at investeringsandel for ridehallen Hippodromen tilbakebetales til Øyer 
kommune over 15 år med rente tilsvarende kommunens innskuddsrente.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har en utestående fordring på Stavsplassen SA på kr 901 058 etter oppfør-
ing av Hippodromen Stav. I vedtatt finansieringsplan for Hippodromen var selskapets andel 
av investeringen på kr 620 000, samt at Stavsplassen SA påtok seg ansvar for evt. overskrid-
elser i byggeprosjektet. Byggeregnskapet viste en overskridelse på kr 281 058.  
 
I sak 87/15 Hippodromen Stav, av 21.10.2015, vedtok kommunestyret å gi Stavsplassen SA 
frist til innen utgangen av 2016 til å legge fram forslag til oppgjør for sin investeringsandel. 
Dette med begrunnelse i selskapets anstrengte økonomiske situasjon og det pågående 
strategiarbeidet som er gjennomført. Rapport fra strategigruppa er vedlagt.  
 
Tabellen under viser omsetning og regnskapsresultat for Stavsplassen SA 2013-2016. 
 

 2013 2014 2015 2016* 2017 

Total omsetning 4 025 000 4 137 000 4 550 000 4 200 000  

Samarbeidsavtaler 107 500 152 000 270 000 250 000 207 000 

Tilskudd til prosjekter 214 000 851 000 244 000 15 000  

GE + Øyer kommune 500 000 300 000 175 000 175 000 30 000 

Resultat -240 852 166 362 83 211 10 000  

*Tallene for 2016 baserer seg på foreløpige resultater. 
 
Det er gjennomført to møter mellom Øyer kommune og Stavsplassen SA for å drøfte 
tilbakebetaling. Rådmannen har presentert følgende alternativ: 
 

1. Umiddelbar tilbakebetaling fra Stavsplassen SA til Øyer kommune. 
2. Rentefri tilbakebetaling til Øyer kommune over 15 år.  
3. Tilbakebetaling til Øyer kommune over 15 år med rente tilsvarende kommunens 

innskuddsrente. 



 
Vurdering: 
Ved krav om umiddelbar tilbakebetaling til kommunen vil Stavsplassen SA måtte ta opp 
ytterligere banklån. Øyer kommune har stilt garanti for selskapets eksterne lån per i dag. 
Alternativet vurderes ikke realistisk ut fra den økonomiske situasjonen i selskapet. 
 
Tilbakebetaling til Øyer kommune over 15 år uten rentebelastning innebærer årlige utgifter 
på kr 60 071, og anses som realistisk under forutsetning av positivt vedtak i egen sak om 
forlenget lånegaranti.  
 
Rådmannen skisserer et tilbakebetalingsalternativ der kommunens egen innskuddsrente 
legges til grunn, med mulighet for å justere renta per 5. år. Øyer kommune har innskudds-
rente på NIBOR + 0,25 prosentpoeng, og med utgangspunkt i NIBOR per 31.12.2016 + 0,25 
prosentpoeng gir dette rente på 1,45 %. Dette utgjør rente- og avdragsutgifter på kr 73 136 
i 2017, og avtagende beløp utover i tilbakebetalingsperioden (som et serielån). Alternativet 
anses som utfordrende, men realistisk under forutsetning av positivt vedtak i egen sak om 
forlenget lånegaranti til Stavsplassen SA. 
 
Rådmannens vurdering er at det må legges en realistisk plan for oppgjør av investerings-
andelen til Stavsplassen SA, med tilbakebetaling over flere år. Kommunen har brukt kr 
901 058 av ubundet investeringsfond for å dekke fordringen midlertidig. Rådmannens 
innstilling er tilbakebetaling over 15 år med rente tilsvarende kommunens innskuddsrente.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner tilbakebetaling av investeringsandel for ridehallen Hippo-
dromen på kr 901 058 fra Stavsplassen SA etter følgende vilkår:  

1. Tilbakebetaling over 15 år, årlig kr 60 071, første gang 30.6.2017. 
2. Rente tilsvarende Øyer kommunes innskuddsrente (NIBOR + 0,25), som justeres 

hvert 5. år, første gang 1.1.2022.   
3. Med utgangspunkt i NIBOR per 31.12.2016 er rente for årene 2017-2021 1,45 %. 
4. Den årlige innbetalingen tilbakeføres ubundet investeringsfond.  
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