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PS 1/21 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 12.01.2021
Orientering fra ordfører:
 Koronasituasjonen
 Utviklingssamtale med Kommunedirektøren – gjennomført før jul
 Søknad fra NorCod (torskeoppdrett) ligger nå til Miljødirektoratet
 Ordførere i Innherredsregionen – møte om europeisk matproduksjon – kommer til politisk
behandling.
 Hurtigbåt
 Møte med Telenor - mobildekning
 Kommunestyremøte 26.01.21 – avventer bestemmelse om møtet skal være fysisk eller
digitalt.
Orientering fra kommunedirektør:
 Status NAV
 Avtale vedr. Kransarvika blir mest sannsynlig skrevet under en av de første dagene.
 Reguleringsarbeid – jobber med å skaffe oversikt over de «gamle « sakene. 2 nye planer er
satt i arbeid - Vikaleiret og Skaret.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 1/21 Orienteringer fra ordfører
RS 2/21 Orienteringer fra kommunedirektør

PS 2/21 Fradeling av Gårdstun gnr/bnr 026/003
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Fradelingen av Gårdstun med et totalt areal på CA 6,3daa fra eiendommen 26/3 som totalt består av
92daa fulldyrket og et totalt areal på 156daa godkjennes, da formålet med fradelingen er at
landbruksarealet blir solgt som tilleggsareal til den aktive Landbrukseiendommen gnr: 25 bnr:1.

Behandling i Formannskapet - 12.01.2021

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Fradelingen av Gårdstun med et totalt areal på CA 6,3daa fra eiendommen 26/3 som totalt består av
92daa fulldyrket og et totalt areal på 156daa godkjennes, da formålet med fradelingen er at
landbruksarealet blir solgt som tilleggsareal til den aktive Landbrukseiendommen gnr: 25 bnr:1.

PS 3/21 Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 026/003
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 26/3 i Frosta kommune
innvilges.

Behandling i Formannskapet - 12.01.2021

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 26/3 i Frosta kommune
innvilges.

PS 4/21 Behandling av klage vedr. avslag på midler fra kommunalt næringsfond
Covid -19
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Klagen tas delvis til følge og Frosta kommune innvilger Frosta bobil og caravan inntil kr 30 000 i
tilskudd til prosjektet «Utvikling med ringvirkninger i Frosta Kommune». Tilskuddet utgjør 50 % av
godkjent kostnadsgrunnlag på kr 60 000.

Behandling i Formannskapet - 12.01.2021

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Klagen tas delvis til følge og Frosta kommune innvilger Frosta bobil og caravan inntil kr 30 000 i
tilskudd til prosjektet «Utvikling med ringvirkninger i Frosta Kommune». Tilskuddet utgjør 50 % av
godkjent kostnadsgrunnlag på kr 60 000.

PS 5/21 Kommunal garanti Frostahallen SA
Kommunedirektørens forslag til vedtak:





Frosta kommune stiller kommunal garanti ved selvskyldnerkausjon for et lån pålydende
maksimalt inntil kr 800.000,- som Frostahallen SA tar opp i Kommunalbanken i forbindelse
med refinansiering av lånet som Frostahallen SA har i Aasen Sparebank.
Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt inntil kr 800.000,- med tillegg av 10 %
av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr 880.000,-.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 10 år med tillegg
av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.
Vedtaket må godkjennes av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) etter kommunelovens §
14-19

Behandling i Formannskapet - 12.01.2021

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret:





Frosta kommune stiller kommunal garanti ved selvskyldnerkausjon for et lån pålydende
maksimalt inntil kr 800.000,- som Frostahallen SA tar opp i Kommunalbanken i forbindelse
med refinansiering av lånet som Frostahallen SA har i Aasen Sparebank.
Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt inntil kr 800.000,- med tillegg av 10 %
av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr 880.000,-.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 10 år med tillegg
av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.
Vedtaket må godkjennes av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) etter kommunelovens §
14-19

PS 6/21 Organisasjonsutvikling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar forslaget til organisering av Frosta kommune til orientering.

Behandling i Formannskapet - 12.01.2021

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar forslaget til organisering av Frosta kommune til orientering.

