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Saknr: 143/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
08.10.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1112 

Sak nr: 
143/13 

Saksbehandler: 
Harriet Strand 

Arkivkode: 
039  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
143/13 Formannskapet 08.10.2013 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.09.13 OG 24. 09.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 
 
 
 



Saknr: 144/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
08.10.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1117 

Sak nr: 
144/13 

Saksbehandler: 
Sten Kristian Røvik 

Arkivkode: 
256  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
144/13 Formannskapet 08.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
 
DALPRO AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  
 
 
Innstilling: 
 

1. Frøya kommune vedtar å stille garanti for lån DalPro AS tar opp til refinansiering av lån i 
SpareBank 1 Midt-Norge, med tillegg av nye investeringer, jfr. Kommunelovens § 51, jfr. 
Forskrift av 02.02.2001 om kommunale garantier. 

2. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon, for lånets hovedstol maks. kr. 4 mill., med tillegg av 
10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4,4 mill. 

3. Garantien avvikles i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 13 år med tillegg av inntil 2 
år, maks 31.12.2028, jfr. Forskriftens § 3. 

4. Garantien gis under forutsetning om departementets/Fylkesmannens godkjenning. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 14.06.13 
 
Saksopplysninger:   
 
DalPro AS søker i brev av 14.6.2013 om kommunal garanti for lån på kr. 11 mill. Frøya kommunes andel utgjør 
kr. 4,4 mill, i samsvar med kommunens eierandel på 40 %. Hitra kommunes andel utgjør kr. 6,6 mill tilsvarende 
60 %. 
 
DalPro AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, som i følge vedtektene har som formål: DalPro AS skal drive 
kvalifisering gjennom fremstilling av produkter med høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og 
utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at 
deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. 
 
For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i 
DalPro AS produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 
 
Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV. Helse- og sosialtjeneste og skole bidrar til 
at den enkelte deltaker når sin mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger. 
 
DalPro AS ønsker å få kommunal garanti for sine lån i den hensikt å oppnå bedre lånebetingelser. I søknad 
antydes en reduksjon i lånemargin på inntil 2 %, som da utgjør ca. 200 000,- første året. 
 
DalPro AS lånegjeld pr. dato kr 9,6 mill. som ønskes refinansieres og i tillegg ønsker de å oppta lån til del 
finansiering av utstyr/ombygging av vaskeriet både på Siholmen og på Hammerstaddalen. Totalt utgjør lånet kr. 
10 mill. Fra søknaden fremgår det at långiver krever den kommunale garanti skal være 10 % høyere enn 
lånebeløp og totalt garantibeløp utgjør derfor kr. 11 mill. 
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Vurdering: 
 
DalPro AS har en lånegjeld som er akseptabel., avdrag utgjør kr. 0,720 mill. pr. år. Rentekostnaden var i 2012 
kr. 0,455 mill. som utgjør et rentenivå på ca. 4,4 %. 
 
Kommunal garanti har erfaringsmessig medført ca. en prosent lavere rente, og dersom høyere effekt oppnås er 
det positivt. 
 
Kommuneloven gir kommunene mulighet til å stille garant til heleide kommunale selskaper som driver 
næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 51. 
 
Frøya kommune har gitt garanti til følgende selskaper: 
NMK Frøya 
Hamos Forvaltning IKS 
Sistranda Borettslag 
 
Totalt garantibeløp pr. 31.12.2012 var på kr. 16,2 mill. 
 
DalPro AS de siste 3 år hatt et positivt resultat og det synes som om selskapet har stabilisert sitt driftsnivå. 
Resultatene er ikke så store, derfor bør en lånegaranti være med på å sikre positiv positive resultater og 
derigjennom egenkapitalen. 
 
Ut fra en totalvurdering er det ingen vesentlige hindringer som tilsier at søknaden ikke kan imøtekommes, og ut 
fra dette innstiller rådmannen på at garanti gis. 
 
 
 



Saknr: 145/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
08.10.2013 

Arkivsaksnr: 
13/669 

Sak nr: 
145/13 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
GNR 21/16 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
135/13 Formannskapet 24.09.2013 
145/13 Formannskapet 08.10.2013 
99/13 Kommunestyret 26.09.2013 
/ Kommunestyret  
 
 
GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf 
Midtsian. Det forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen 
 
Vedtak i Formannskapet den 24.09.2013 sak 135/13 
 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det legges da opp til befaring av området. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 24.09.13: 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
 
«Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det legges da opp til befaring av området.» 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian, datert 30.05.2013 
Kart i målestokk 1:1000 og 1:500 
 
Saksopplysninger:   
 
Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian søker om kjøp av tilleggstomt/grensejustering til sin eiendom Gnr. 21, bnr. 
16 på Sistranda. Det søkes om et areal på ca. 100 daa. 
 
Vurdering: 
 
I forbindelse med utbygging av ballbinge og parkeringsplass ved idrettshallen, har eierne av 21/16 bygget en 
levegg mot kommunens eiendom 21/217. Denne veggen skulle vært satt opp i grensen mellom eiendommene, 
men den ble trukket inn på eiendommen til kommunen. Dette som en følge av uklare grenser og først ved 
klarlegging av grensene ved utbygging av parkeringsplassen ble det oppdaget at leveggen var bygget inne på bnr. 
217. 
 
Plassering av leveggen slik den nå ligger har ingen betydning for parkeringsplass eller ballbinge. Fra råmannens 
side kan nevnes at eiendommen til Karlsen/Midtsian grenser opp mot et trafikkert areal og ikke minst mot 



Saknr: 145/13 

ballbinge og basketballbane. Dersom denne veggen ikke hadde vært bygget, ville det vært en betydelig trafikk 
inn på naboeiendommen for å hente baller som er i bruk på begge baner. Selv om veggen står der i dag er det 
noe trafikk for å hente baller, men i langt mindre grad. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig for driften av kommunens eiendom at leveggen rives og flyttes i 
eksisterende grense mellom eiendommene og vil derfor tilrå at søker får kjøpe tilleggstomt som omsøkt. 
 
Når det gjelder kjøpesum så tilrås at den fastlegges lik kvadratmeterprisen for kjøp av boligområdet i 
Beinskardet(kr. 140,- pr. m2) og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 



Saknr: 146/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
08.10.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1108 

Sak nr: 
146/13 

Saksbehandler: 
Harriet Strand 

Arkivkode: 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
146/13 Formannskapet 08.10.2013 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Orientering om budsjettstatus 2014 
Investeringsbudsjettet 
Visjonsdebatten fortsetter 
 
Vedlegg: 
 
Framdriftsplan for budsjett 2014 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/1112    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.09.13 OG 24. 09.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 
 
 
 
 
 
 































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  256   
Arkivsaksnr.:  13/1117    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
DALPRO AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  
 
 
Innstilling: 

1. Frøya kommune vedtar å stille garanti for lån DalPro AS tar opp til refinansiering av 
lån i SpareBank 1 Midt-Norge, med tillegg av nye investeringer, jfr. Kommunelovens 
§ 51, jfr. Forskrift av 02.02.2001 om kommunale garantier. 

2. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon, for lånets hovedstol maks. kr. 4 mill., med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 
4,4 mill. 

3. Garantien avvikles i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 13 år med tillegg 
av inntil 2 år, maks 31.12.2028, jfr. Forskriftens § 3. 

4. Garantien gis under forutsetning om departementets/Fylkesmannens godkjenning. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 14.06.13 
 
Saksopplysninger:   
DalPro AS søker i brev av 14.6.2013 om kommunal garanti for lån på kr. 11 mill. Frøya 
kommunes andel utgjør kr. 4,4 mill, i samsvar med kommunens eierandel på 40 %. Hitra 
kommunes andel utgjør kr. 6,6 mill tilsvarende 60 %. 
 
DalPro AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, som i følge vedtektene har som formål: 
DalPro AS skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter med høy kvalitet og 
handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har 
uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge 
seg selv ved eget arbeid. 
 
For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig 
tilrettelagt arbeid i DalPro AS produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i 
ordinært arbeidsliv. 
 



Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV. Helse- og sosialtjeneste 
og skole bidrar til at den enkelte deltaker når sin mål om god livskvalitet og 
arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger. 
 
DalPro AS ønsker å få kommunal garanti for sine lån i den hensikt å oppnå bedre 
lånebetingelser. I søknad antydes en reduksjon i lånemargin på inntil 2 %, som da utgjør ca. 
200 000,- første året. 
 
DalPro AS lånegjeld pr. dato kr 9,6 mill. som ønskes refinansieres og i tillegg ønsker de å 
oppta lån til del finansiering av utstyr/ombygging av vaskeriet både på Siholmen og på 
Hammerstaddalen. Totalt utgjør lånet kr. 10 mill. Fra søknaden fremgår det at långiver 
krever den kommunale garanti skal være 10 % høyere enn lånebeløp og totalt garantibeløp 
utgjør derfor kr. 11 mill. 
 
 
Vurdering:  
DalPro AS har en lånegjeld som er akseptabel., avdrag utgjør kr. 0,720 mill. pr. år. 
Rentekostnaden var i 2012 kr. 0,455 mill. som utgjør et rentenivå på ca. 4,4 %. 
 
Kommunal garanti har erfaringsmessig medført ca. en prosent lavere rente, og dersom høyere 
effekt oppnås er det positivt. 
 
Kommuneloven gir kommunene mulighet til å stille garant til heleide kommunale selskaper 
som driver næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 51. 
 
Frøya kommune har gitt garanti til følgende selskaper: 
NMK Frøya 
Hamos Forvaltning IKS 
Sistranda Borettslag 
 
Totalt garantibeløp pr. 31.12.2012 var på kr. 16,2 mill. 
 
DalPro AS de siste 3 år hatt et positivt resultat og det synes som om selskapet har stabilisert 
sitt driftsnivå. Resultatene er ikke så store, derfor bør en lånegaranti være med på å sikre 
positiv positive resultater og derigjennom egenkapitalen. 
 
Ut fra en totalvurdering er det ingen vesentlige hindringer som tilsier at søknaden ikke kan 
imøtekommes, og ut fra dette innstiller rådmannen på at garanti gis. 
 
 
 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 21/16  
Arkivsaksnr.:  13/669    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og 
Brynjulf Midtsian. Det forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian, datert 30.05.2013 
Kart i målestokk 1:1000 og 1:500 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian søker om kjøp av tilleggstomt/grensejustering til sin 
eiendom Gnr. 21, bnr. 16 på Sistranda. Det søkes om et areal på ca. 100 daa. 
 
Vurdering: 
 
I forbindelse med utbygging av ballbinge og parkeringsplass ved idrettshallen, har eierne av 
21/16 bygget en levegg mot kommunens eiendom 21/217. Denne veggen skulle vært satt opp 
i grensen mellom eiendommene, men den ble trukket inn på eiendommen til kommunen. 
Dette som en følge av uklare grenser og først ved klarlegging av grensene ved utbygging av 
parkeringsplassen ble det oppdaget at leveggen var bygget inne på bnr. 217. 
 
Plassering av leveggen slik den nå ligger har ingen betydning for parkeringsplass eller 
ballbinge. Fra råmannens side kan nevnes at eiendommen til Karlsen/Midtsian grenser opp 
mot et trafikkert areal og ikke minst mot ballbinge og basketballbane. Dersom denne veggen 
ikke hadde vært bygget, ville det vært en betydelig trafikk inn på naboeiendommen for å 



hente baller som er i bruk på begge baner. Selv om veggen står der i dag er det noe trafikk for 
å hente baller, men i langt mindre grad. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig for driften av kommunens eiendom at leveggen 
rives og flyttes i eksisterende grense mellom eiendommene og vil derfor tilrå at søker får 
kjøpe tilleggstomt som omsøkt. 
 
Når det gjelder kjøpesum så tilrås at den fastlegges lik kvadratmeterprisen for kjøp av 
boligområdet i Beinskardet(kr. 140,- pr. m2) og at kjøper betaler alle omkostninger i 
forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/1108    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orientering om budsjettstatus 2014 
Investeringsbudsjettet 
Visjonsdebatten fortsetter 
 
 
Vedlegg: 
 
Framdriftsplan for budsjett 2014 
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