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Utvalgssaksnr.

Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall
- Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune – Fornyet søknad
Vedlegg:
1 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen
Tennisklubb - Eidsberg kommune
2 Søknad om bidrag fra Østfold fylkeskommune - racket- og flerbrukshall
3 Eidsberg kommune - søknad om status som interkommunalt anlegg - Mysen tennishall
4 MTK Finansiering Racket- og flerbrukshall
5 MTK Plan for drift av hall

Fylkesordførerens forslag til innstilling

Søknaden fra Mysen Tennisklubb på inntil kr 1 000 000, til Racket- og flerbrukshall i Eidsberg,
imøtekommes. Dekning over midler avsatt til anleggsløftet.

Fylkesordførerens behandling
På bakgrunn av vedtak i fylkesutvalget om eierskapet til Østfold Energi anses inntektene fra
energiselskapet som sikret i overskuelig fremtid og i samsvar med tidligere signaler anbefaler
fylkesordfører at tilskudd gis.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
Søknaden fra Mysen Tennisklubb på inntil kr 1 000 000, til Racket- og flerbrukshall i Eidsberg,
imøtekommes ikke.
Sarpsborg, 16. april 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg i
Østfold, på totalt 30 millioner kroner, i økonomiplanperioden 2017 - 2020.
Mysen Tennisklubb søkte om kr 2 000 000 fra ordningen, for å etablere en interkommunal
Racket- og flerbrukshall i Eidsberg. Saken ble behandlet i fylkesutvalget den 13. februar 2019,
PS 16/2019, der følgende vedtak ble fattet:
«Støtten innvilges ikke. Om søkerne finner annen inndekning som sikrer en finansiering slik at
søknaden går videre til departementet, så er fylkeskommunen åpen for å motta fornyet
søknad om disse støttebeløpene etter at den økonomiske situasjonen er avklart.»
Søknaden om spillemidler er nå godkjent av fylkeskommunen og sendt videre til
Kulturdepartementet, da søker har et alternativ med økt låneopptak for fullfinansiering. Dog
fremmes søknaden på nytt, i tråd med ovennevnte vedtak i fylkesutvalget.

Fakta
I «Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016» er interkommunale
anlegg definert som: «Anlegg der det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere
kommuner, vedrørende investering og drift».
Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært tilskudd (spillemidler) hvis
følgende vilkår er oppfylt:
1.
Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall.
2.
Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende
investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:
•
Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente
kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres.
•
Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske
driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses
til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.
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Kulturdepartementet har godkjent Mysen tennisklubb sin Racket- og flerbrukshall i Eidsberg,
med et interkommunalt samarbeid mellom Trøgstad kommune og Eidsberg kommune, som et
interkommunalt anlegg.
Mysen Tennisklubb (MTK) planlegger og prosjekterer en ny Racket- og flerbrukshall, med
antatt byggestart våren 2019. Hallen vil bli lokalisert i den nyregulerte idretts- og
aktivitetsparken i Mysen. Hallen vil tilpasses flerbruk med tennis, squash, bordtennis og bowls
som basisaktiviteter. I tillegg åpner hallen for andre idretter som turn, kampsport og
konsertaktiviteter. Realisering av dette prosjektet vil gi nye fasiliteter for hele indre Østfold og
medvirke til at Østfold får nye idrettsanlegg. Dette er den eneste spesialhallen for tennis i den
delen av Østfold og vil trolig bli benyttet av aktive fra flere kommuner i indre Østfold.
Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 18 mill. kr og er i hovedsak finansiert opp
gjennom ordinære og interkommunale spillemidler, gaver, egenkapital, lån og tilskudd fra de
samarbeidende kommunene, Trøgstad og Eidsberg. Et eventuelt vedtak i fylkeskommunen
om tilskudd på ordningen, vil avlaste idrettslagets driftsøkonomi, da idrettslaget kan redusere
sitt opprinnelige lånebehov tilsvarende. Dersom det ikke blir en avtale om interkommunalt
samarbeid med Trøgstad er det en stor risiko for at dette anlegget ikke blir realisert. Et
interkommunalt anlegg vil gi økte spillemidler på kr 1,5 mill.
For å kunne søke om ekstra tilskuddsmidler for interkommunale idrettsanlegg fra Østfold
fylkeskommune, må anlegget ha regionale funksjoner, dvs. tilføre regionen en verdi utover
den åpenbare verdien for de parter som samarbeider om realiseringen av et interkommunalt
anlegg. Det vurderes som at en Racket- og flerbrukshall i Eidsberg tilfredsstiller denne
betingelsen.
Departementet legger i sin godkjennelse til grunn – som opplyst – at kommunene Trøgstad og
Eidsberg slår seg sammen med tre øvrige kommuner til Indre Østfold kommune 1. januar
2020, og at kommunene kan søke per 15. november 2018 om interkommunal status for
idrettsanlegg. Dernest må det søkes om spillemidler til anlegget per 15. januar 2019 for
tildeling i 2019, mens kommunene fortsatt er to separate. Som følge av sammenslåingen av
de to kommunene, må prosjektet med andre ord få sin søknad om ordinære spillemidler
«godkjent» i årets søknadsrunde, for at godkjennelsen fra Kulturdepartementet skal gjelde.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen er av den oppfatning at dette er et prosjekt som tilfredsstiller de vedtatte
betingelsene fra tilskuddsordningen for interkommunale anlegg og at Racket- og
flerbrukshallen med det kan anbefales et tilskudd.
Dette er andre søknaden på ordningen. Både denne søknaden fra Mysen Tennisklubb og
søknaden fra Båstad Il, som behandles i egen sak, viser at det var et strategisk godt grep å
etablere en slik tilskuddsordning. Tilskuddet kommer som toppfinansiering og avlaster
idrettslaget, gjennom ett tilsvarende lavere låneopptak. Tilskuddsordningen kan bidra til et
anleggsløft i Østfold. Racket- og flerbrukshallen er godkjent av Kulturdepartementet som
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Interkommunalt anlegg og kan gjennom det søke om ekstra spillemidler slik at prosjektet er
fullfinansiert og med stor sannsynlighet vil bli realisert.
Prosjektet virker godt utredet, og det virker som det er kompetanse og gjennomføringsevne i
idrettslaget, til å realisere en Racket- og flerbrukshall i Eidsberg.
Siden den økonomiske situasjonen, i skrivende stund, fortsatt ikke er avklart, jfr.
fylkesutvalget sitt vedtak fra 13. februar og utsatt sak fra fylkesutvalget 25. april, er det
fylkesrådmannens oppfatning at en ikke kan innstille på bruk av midlene på
tilskuddsordningen for interkommunale anlegg. Dette tiltross for at pengene er avsatt til
formålet. Østfold fylkeskommune og Viken fylkeskommune vil få en meget anstrengt økonomi
som kan bli ytterligere forverret gjennom endringer i eierforholdet til energiselskapene.
Fylkesrådmannen oppfatter at fylkestinget er klar på at skoleinvesteringer med tilhørende
idrettsanlegg skal prioriteres og finner på denne bakgrunn det vanskelig og anbefale
søknaden fra Mysen tennisklubb.
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