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Kristiansund stadion  - bidrag til finansiering av tribune 
 
 
Smøla kommune har vedtatt å innvilge et tilskudd på kr. 150.000, som en engangsutbetaling,  til 
delfinansiering av bl.a. tribune.  Det er lagt til grunn at gjenytelser som skissert fra klubben blir 
regulert i skriftlig avtale mellom KBK og Smøla kommune. Jfr. vedlagte saksdokument. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kirsten Stensø Skaget 
rådmann 
71544612 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Torstein Hamnes    
Ann Karin Strømme    
    
 
 
 
 
 



2 

Smøla kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2016/1159-3 

Saksbehandler:  Kirsten Stensø Skaget 

  

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
   

   
 

Kristiansund stadion  - bidrag til finansiering av tribune 

 
Vedlegg 
1 Søknad om finansiering av Nordmørstribunen - Kristiansund stadion 
2 Brev fra KBK 
3 Utsendt brev vedr Kristiansund Stadion - Nordmørstribunen 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kristiansund Ballklub (KBK) jobber med å ruste opp Kristiansund Stadion for å tilfredsstille 
kravene til Eliteseriespill, etter at de sikret opprykk til Eliteserien.  Det er investert store summer, 
og både Kristiansund kommune og Sparebank 1 Nordvest har bidratt sterkt med finansieringen. 
 
Tidlig i november ble sesongkort 2017 lagt ut for salg og relativt raskt ble alle tilgjengelige 
plasser solgt, noe som viser en enorm interesse blant nordmøringene. Med bakgrunn i denne 
interessen har klubben jobbet med å bygge nye tribuneanlegg med ytterligere 1000 
tribuneplasser.  Selve tribuneplassene krever en investering på ca. kr. 1 500 000.  Alle 
forpliktelsene som stadionselskapet har gir en utfordrende økonomi, og KBK har derfor henvendt 
seg til Orkide - Nordmøre regionråd for å be alle medlemskommunene bidra med tilskudd. 
 
I utgangspunktet søkes det om at 10 nordmørskommuner bidrar med et årlig beløp på kr. 30 000 
hver i 5 år, dvs. totalt 1,5 mill kr. over 5 år.  Som gjenytelse i 5 år ble det tilbudt: 
 

 Tribunen benevnes NORDMØRSTRIBUNEN (evt. annet navn om ønskelig) 
 Tribunenavn på takfront (evt. med logo av alle kommunevåpen) i TV-sone 
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 Takfrontreklame blir i høyde på 1 meter og lengde ca. 25 meter 
 4 sesongkort for hver kommune 
 Klubber fra hver av de deltagende kommuner får anledning til å stille som 

maskotter/ballhentere på en hjemmekamp pr. år 
 KBK fortsetter arbeidet med å besøke kommuner på Nordmøre for å arrangere gratis 

fotballskoler for barn. 
 
Opprinnelig var det her snakk om at tribunen skulle benevnes NORDMØRSTRIBUNEN, men 
dette er senere endret.  Pga. tidspress for å få prosjektet ferdig før sesongåpning, har det vært 
jobbet med også å finne private sponsorer, og det er nå en privat sponsor som har gått inn med et 
betydelig årlig beløp.  Tribunen vil derfor få et annet navn, men de andre gjenytelsene som 
klubben tilbudte kommunene er opprettholdt. 
 

Vurdering 
Et spleiselag fra kommunene for toppfotballen på Nordmøre vil være et godt signal om samhold 
og felles satsing for fotballen og  regionens beste. Selv om det er kommet inn privat sponsor og 
forutsetningene for finansiering av selve tribunen kanskje er noe endret, er det likevel stor 
utstrekning behov for økonomisk støtte. 
 
Rådmannen tilrår at Smøla kommune bidrar med sin andel, slik det opprinnelig var skissert fra 
KBK, men foreslår en engangsutbetaling uten å fordele tilskuddet over flere år. 
 
Det bør kunne delegeres til rådmannen å avgjøre hvordan de 4 sesongkortene, som tilfaller 
kommunen, skal administreres.   
 

Rådmannens innstilling 
1. Smøla kommune gir et tilskudd på kr.  150 000 til Kristiansund Ballklubb (KBK) til 

delfinansiering av bl.a. ny tribune.   
 

2. Gjenytelser som skissert fra klubben reguleres i skriftlig avtale mellom KBK og 
kommunen. 

 
3. Tilskuddet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond. 

 
 
 
 

Behandling i Smøla Formannskap - 24.01.2017,  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1.  Smøla kommune gir et tilskudd på kr.  150 000 til Kristiansund Ballklubb (KBK) til 
     delfinansiering av bl.a. ny tribune.   

 
2.  Gjenytelser som skissert fra klubben reguleres i skriftlig avtale mellom KBK og  
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      kommunen. 
 

3.   Tilskuddet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond. 
 
 
 
 

Behandling i Smøla Kommunestyre - 16.02.2017,  
Formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1.  Smøla kommune gir et tilskudd på kr.  150 000 til Kristiansund Ballklubb (KBK) til 
     delfinansiering av bl.a. ny tribune.   

 
2.  Gjenytelser som skissert fra klubben reguleres i skriftlig avtale mellom KBK og  
      kommunen. 

 
3.   Tilskuddet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond. 

 
 
 
 
 


