
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1.etg., Inderøy Rådhus

Dato: 24.06.2013

Tidspunkt: 09:00  -  10:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines H
Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP
Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader: Ordføreren orienterte om:
- Næringsplan – ev. høringsmøte
- Ordførers permisjonsavvikling
- Møte med Vinmonopolet
Rådmannen orienterte om
- kjøp av næringsareal på Lensmyra. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av ytterligere 
10 da.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Lena Oldren Heggstad Leif Hjulstad

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 48/13 Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik



Saker til behandling

PS 48/13 Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune er innstilt på å yte nødvendige garantier – eventuelt også tilføre ny 
aksjekapital – som bidrag til at Flyndra A/S gis mulighet for å overta Kroa Produkters avdeling i 
Mosvik.

Det er ikke grunnlag for å yte ytterligere drifts- eller omstillingstilskudd til Flyndra A/S som 
bidrag til overtagelse og videreføring av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

Behandling i Formannskapet - 24.06.2013 

Det ble avholdt gruppemøter og møtet ble heva i 5 min.

Omforent forslag:

1. Inderøy kommune yter garant for lån på 2,1 mill. kroner til overtakelse av Kroa 
Produkters avdeling i Mosvik.

2. Inderøy kommune går inn med kr 600.000,- i ny aksjekapital – alternativt annen 
egenkapital – i Flyndra A/S.

3. Det ytes et omstillingstilskudd på kr 800.000,- til Flyndra A/S. Styret bes legge fram 
planen for omstilling innen 01.10.13.

4. Inderøy kommune selger sin aksjepost i Kroa Produkter A/S til pålydende til Leksvik 
kommune eller andre og får utbetalt kommunens andel av egenkapital/overkursfond.

5. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet.

6. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens paragraf 13 – hasteparagrafen.

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket.

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.06.2013

1. Inderøy kommune yter garant for lån på 2,1 mill. kroner til overtakelse av Kroa 
Produkters avdeling i Mosvik.



2. Inderøy kommune går inn med kr 600.000,- i ny aksjekapital – alternativt annen 
egenkapital – i Flyndra A/S.

3. Det ytes et omstillingstilskudd på kr 800.000,- til Flyndra A/S. Styret bes legge fram 
planen for omstilling innen 01.10.13.

4. Inderøy kommune selger sin aksjepost i Kroa Produkter A/S til pålydende til Leksvik 
kommune eller andre og får utbetalt kommunens andel av egenkapital/overkursfond.

5. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet.

6. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens paragraf 13 – hasteparagrafen.

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket.


