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

