Frosta kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato:

27.05.2014

Tid:

18:30 -

Faste medlemmer:
Boje Reitan
Stig Arild Oldervik
Frode Jørstad Presthus
Johan Petter Skogseth
Trine Haug
Berit Kristin Brenne
Moksnes
Torun Nesse
Dagfinn Tingstad
Turid Haug
Tore Moksnes
Unni Nordahl
Britt R. Nielsen Hernes

Nestleder
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem

SV
DNA
DNA
SP
SP
SP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

KRF
V
H
H
H
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Jens Einar Hagerup
SP
Frode Revhaug
H
Harald Skogholt
H
Stig Morten Sandvik
V
Skjæran
Signe Seem
DNA

Følgende varamedlemmer møtte:
Jan Bakken
Dagfinn Sørheim
Bjørn Olav Juberg
Hans Erik Veien
Steinar Juberg

DNA
SP
V
H
H

Tilstede fra administrasjonen:
Rådmann Arne Ketil Auran, Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Ass. Rådmann Geir Olav Jensen (sak
28/14 og 33/14), Regnskapsleder Sissel Aasbjørg (sak 28/14) KomRev Trøndelag IKS v/Marit
Berg Næss (sak 28/14)
Merknader:
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i
samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

SAKLISTE
Utvalgssaksnr:

Sakstittel

Lukket

Arkivsaksnr.

PS 27/14

Referatsaker

RS 15/14

Orienteringer fra ordfører

RS 16/14

Orientering Værnesregionen

PS 28/14

Årsregnskap og årsrapport for 2013

2013/5503

PS 29/14

Videreføring av prosjektledelse
bredbånd

2013/1519

PS 30/14

Delegeringsreglement for Frosta
kommune - revidert

2014/1176

PS 31/14

Søknad om fritak for eiendomsskatt

2013/672

PS 32/14

Erverv av grunn til kommunalt
utbyggingsformål

2014/1697

PS 33/14

Økonomisk rapportering - 1. tertial
2014

2014/1652

PS 34/14

Forskuttering av spillemidler, Solheim
lysløype

2014/1372

PS 35/14

Søknad kommunal garanti, Neset FK

2014/536

Geir Tore Leira, adm.dir i Innherred Renovasjon IKS innledet.

PS 27/14 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 15/14 Orienteringer fra ordfører
RS 16/14 Orientering Værnesregionen

PS 28/14 Årsregnskap og årsrapport for 2013
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014
Rådmannen orienterte.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til Kommunestyret- 27.05.2014:
1.
2.
3.
4.

Årsregnskap for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig merforbruk for året dekkes inn i sin helhet i 2015.
Årsrapport for 2013 tas til orientering.
Vedlagt reguleringsskjema for investeringsbudsjett godkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
5.
6.
7.
8.

Årsregnskap for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig merforbruk for året dekkes inn i sin helhet i 2015.
Årsrapport for 2013 tas til orientering.
Vedlagt reguleringsskjema for investeringsbudsjett godkjennes.

PS 29/14 Videreføring av prosjektledelse bredbånd
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Endelig Vedtak
1. Avtale med prosjektleder Terje Kilen forlenges med 5 mndr.(april, mai, juni, aug og
september)
2. Det bevilges kr 67 000 fra NTE – næringsfond og kr 79 000 fra kommunalt næringsfond,
totalt kr 146 000.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014
Saken er delegert til Formannskapet, og endelig vedtak er fattet der.
Det ble orientert om saken i Kommunestyret.
Vedtak fattet i Formannskapet 12.05.14
3. Avtale med prosjektleder Terje Kilen forlenges med 5 mndr.(april, mai, juni, aug og
september)
4. Det bevilges kr 67 000 fra NTE – næringsfond og kr 79 000 fra kommunalt næringsfond,
totalt kr 146 000.

PS 30/14 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014
Leder Ad-Hoc komiteen redegjør i kommunestyret for utvalgets arbeid

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til kommunestyret - 27.5.2014:
 Endringer i delegeringsreglement vedtas og gjøres gjeldende fra 01.06.14.
 Rådmannen innarbeider endringene i delegeringsreglementet.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Endringer i delegeringsreglement vedtas og gjøres gjeldende fra 01.06.14.
 Rådmannen innarbeider endringene i delegeringsreglementet.

PS 31/14 Søknad om fritak for eiendomsskatt
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til kommunestyret - 27.05.2014:
Bolig på Gnr 92, bnr 1 fritas for eiendomsskatt med bakgrunn i at den kommer inn under like strenge
reguleringer som en fredet bygning.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Bolig på Gnr 92, bnr 1 fritas for eiendomsskatt med bakgrunn i at den kommer inn under like strenge
reguleringer som en fredet bygning.

PS 32/14 Erverv av grunn til kommunalt utbyggingsformål
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014
Boje Reitan ba om å få vurdert sin habilitet ift å behandle saken ihht. Forvaltningsloven §6, 2. ledd
Han fratrådte under FO’s behandling av spørsmålet. Formannskapet vurderte Reitan som inhabil, og
han fratrådte under behandling av saken. Ingen vara var kalt inn på forhånd.
Forslag fra ordfører:
Nytt pkt 2:
og Som evt. bidrag til utbygging av eiendommen i egen regi.
Nytt pkt4:
Ved utarbeiding av anbudsgrunnlag skal rådmannen utrede utbygging i egen regi samt også vurdere
utbygging som offentlig-privat samarbeid, eksempelvis som Hamarøy-modellen.
Ved utarbeiding av revidert finansieringsplanen må muligheten for støtte fra Husbanken i de ulike
utbyggingsalternativene avklares.
Pkt 5:
Administrasjonen bes utrede mulighetene for å lokalisere tilbudet på Elvarheim nærmere sentrum.
Vedtak
Forslag framsatt i møte ble enstemmig vedtatt
Innstilling til kommunestyret – 27.05.2014:
1. Framlagte forslag til kjøpekontrakt for erverv av Gnr 78 Bnr 25 og 26 godkjennes
2. Budsjettert ramme til Ungbo Kr 5.750.000 og Boliger til flyktninger sees under et, og som
evt. bidrag til utbygging av eiendommen i egen regi.
3. Bruk av leilighetene til ulike målgrupper avgjøres endelig opp mot utarbeidelse av
anbudsgrunnlag – egnethet til ulike målgrupper
4. Ved utarbeiding av anbudsgrunnlag skal rådmannen utrede utbygging i egen regi samt også
vurdere utbygging som offentlig-privat samarbeid, eksempelvis som Hamarøy-modellen.Ved
utarbeiding av revidert finansieringsplanen må muligheten for støtte fra Husbanken i de ulike
utbyggingsalternativene avklares.
5. Administrasjonen bes utrede mulighetene for å lokalisere tilbudet på Elvarheim nærmere
sentrum.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014
Boje Reitan ba om å få vurdert sin habilitet jfr. Forvaltningsloven §6, 2. ledd
Reitan ble funnet inhabil og fratrådte under behandling av saken. Liv Kari Kjøsnes tiltrådte under
behandlinga.
Trine Haug ble valgt som settevaraordfører.

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt .
Endelig vedtak:
6. Framlagte forslag til kjøpekontrakt for erverv av Gnr 78 Bnr 25 og 26 godkjennes
7. Budsjettert ramme til Ungbo Kr 5.750.000 og boliger til flyktninger sees under et, og som
evt. bidrag til utbygging av eiendommen i egen regi.
8. Bruk av leilighetene til ulike målgrupper avgjøres endelig opp mot utarbeidelse av
anbudsgrunnlag – egnethet til ulike målgrupper.
9. Ved utarbeiding av anbudsgrunnlag skal rådmannen utrede utbygging i egen regi samt også
vurdere utbygging som offentlig-privat samarbeid, eksempelvis som Hamarøy-modellen.Ved
utarbeiding av revidert finansieringsplanen må muligheten for støtte fra Husbanken i de ulike
utbyggingsalternativene avklares.
10. Administrasjonen bes utrede mulighetene for å lokalisere tilbudet på Elvarheim nærmere
sentrum.

PS 33/14 Økonomisk rapportering - 1. tertial 2014
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til kommunestyret - 27.05.2014:
1. Økonomisk rapportering for 1. tertial tas til orientering
2. Vedlagte reguleringsskjema for drift og investering godkjennes.
3. Tilbudet med gratis frukt og grønt innenfor skole avvikles etter 1. halvår.
4. Tilbud med kulturskole inn i SFO avvikles etter 1. halvår.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Økonomisk rapportering for 1. tertial tas til orientering
2. Vedlagte reguleringsskjema for drift og investering godkjennes.
3. Tilbudet med gratis frukt og grønt innenfor skole avvikles etter 1. halvår.

4. Tilbud med kulturskole inn i SFO avvikles etter 1. halvår.

PS 34/14 Forskuttering av spillemidler, Solheim lysløype
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til kommunestyret - 27.05.2014:
Frosta IL ved skiavdelingen får innvilget forskuttering av spillemidler på inntil kr. 865 000,-, med
utgangspunkt i den sum som KomRev godkjenner som spillemiddeltildeling i sin revisjon av
prosjektet Solheim Lysløype. Retningslinje for forskuttering ligger til grunn for vedtaket og skal
etterfølges ut over punktet om søknadsfrist. Frosta kommune forbeholder seg retten til å beholde
spillemidlene på anleggets trinn1 når disse utbetales fra Fylkeskommunen ved tildeling de
kommende år, dette som automatisk nedbetaling av lånesummen.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014
Unni Nordahl ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6 e.
Hun ble funnet inhabil og fratrådte under behandlinga. Det har ikke lyktes å få i varamedlem for
Nordahl.
Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Frosta IL ved skiavdelingen får innvilget forskuttering av spillemidler på inntil kr. 865 000,-, med
utgangspunkt i den sum som KomRev godkjenner som spillemiddeltildeling i sin revisjon av
prosjektet Solheim Lysløype. Retningslinje for forskuttering ligger til grunn for vedtaket og skal
etterfølges ut over punktet om søknadsfrist. Frosta kommune forbeholder seg retten til å beholde
spillemidlene på anleggets trinn1 når disse utbetales fra Fylkeskommunen ved tildeling de
kommende år, dette som automatisk nedbetaling av lånesummen.

PS 35/14 Søknad kommunal garanti, Neset FK
Behandling i Formannskapet - 12.05.2014

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til kommunestyret - 27.05.2014:
Frosta kommune stiller garanti overfor Frosta IL og Neset FK for midlertidige lån i Sparebank1
på hver kr 490.000,-. Garantien gis som simpel kausjon jf Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier. Lånet til Neset FK nedbetales over 5 år med like store månedlige
terminer. Lånet til Frosta IL nedbetales over x år (nedbetalingsplan utleveres i møtene) med like
store månedlige terminer. Kommunens garantiansvar opphører 5 år etter dato for låneopptak for
Neset FK og x år etter låneopptak for Frosta IL. Det er videre en forutsetning at tilskudd og
spillemidler m.v. som Frosta IL og Neset FK vil få i forbindelse med bygging av klubbhus på
Vinnatrøa i sin helhet går til nedbetaling av lånene. Garantiansvaret reduseres i takt med
nedbetalingen av lånene.

Behandling i Kommunestyret - 27.05.2014
Dagfinn Tingstad og Unni Nordahl ba om at deres habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6 e.
Begge ble funnet inhabile og fratrådte under behandlinga. Jorun Sterten Melhus tiltrådte som
varamedlem for Tingstad.
Det har ikke lyktes å få i varamedlem for Nordahl.
Ny formulering på vedtak fra rådmannen.
Vedtak 1: Lånegaranti til Frosta IL
 Frosta kommune stiller kommunal garanti for serielån overfor Frosta IL for lån i Sparebank1
pålydende kr 490.000,-. Garantien gis som simpel kausjon jf Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier. Lånet til Frosta IL nedbetales over 25 år (nedbetalingsplan
utleveres i Kommunestyremøte) med like store månedlige terminer.
 Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 490 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr. 490 000,-.
 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører 25 år etter låneopptak
for Frosta IL med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens § 3. Det er videre en
forutsetning at tilskudd og spillemidler m.v. som Frosta IL vil få i forbindelse med bygging
av klubbhus på Vinnatrøa i sin helhet går til nedbetaling av lånet.
 Det forutsettes at Frosta IL kontinuerlig foretar innsending av revidert årsregnskap,
årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid.
Vedtak 2: Lånegaranti til Neset FK
 Frosta kommune stiller kommunal garanti for serielån overfor Neset FK for lån i Sparebank1
pålydende kr 490.000. Garantien gis som simpel kausjon jf Forskrift om kommunale og

fylkeskommunale garantier. Lånet til Neset FK nedbetales over 5 år med like store månedlige
terminer.
 Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 490 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr. 490 000,-.
 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånene og opphører 5 år etter dato for
låneopptak for Neset FK med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens § 3. Det er videre en
forutsetning at tilskudd og spillemidler m.v. som Neset FK vil få i forbindelse med bygging
av klubbhus på Vinnatrøa i sin helhet går til nedbetaling av lånene.
 Det forutsettes at Neset FK kontinuerlig foretar innsending av revidert årsregnskap,
årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid
Vedtak
Vedtak framlagt i møte enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Vedtak 1: Lånegaranti til Frosta IL
 Frosta kommune stiller kommunal garanti for serielån overfor Frosta IL for lån i Sparebank1
pålydende kr 490.000,-. Garantien gis som simpel kausjon jf Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier. Lånet til Frosta IL nedbetales over 25 år (nedbetalingsplan
utleveres i Kommunestyremøte) med like store månedlige terminer.
 Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 490 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr. 490 000,-.
 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører 25 år etter låneopptak
for Frosta IL med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens § 3. Det er videre en
forutsetning at tilskudd og spillemidler m.v. som Frosta IL vil få i forbindelse med bygging
av klubbhus på Vinnatrøa i sin helhet går til nedbetaling av lånet.
 Det forutsettes at Frosta IL kontinuerlig foretar innsending av revidert årsregnskap,
årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid.
Vedtak 2: Lånegaranti til Neset FK
 Frosta kommune stiller kommunal garanti for serielån overfor Neset FK for lån i Sparebank1
pålydende kr 490.000. Garantien gis som simpel kausjon jf Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier. Lånet til Neset FK nedbetales over 5 år med like store månedlige
terminer.
 Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 490 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr. 490 000,-.
 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånene og opphører 5 år etter dato for
låneopptak for Neset FK med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens § 3. Det er videre en
forutsetning at tilskudd og spillemidler m.v. som Neset FK vil få i forbindelse med bygging
av klubbhus på Vinnatrøa i sin helhet går til nedbetaling av lånene.
 Det forutsettes at Neset FK kontinuerlig foretar innsending av revidert årsregnskap,
årsberetning og årsbudsjett under garantiens løpetid

