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Anmodning om sletting av lån. FOSA SA 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Brev datert 17. januar 2019 fra Fjellstyrene i Oppland settefiskanlegg, med anmodning om 

sletting av lån 

 

Bakgrunn: 

FOSA SA ble stiftet i 1989, og er Fjellstyrene i Oppland sitt settefiskanlegg. Selskapet består 

av 10 andelseiere med 10 % andeler hver. Hver andelseier bidro med kr. 50.000 i kapital ved 

oppstart. Formålet var først og fremst å holde andelseierne med settefisk. 

 

Selskapet har ved flere anledninger vært i økonomisk krise, og andelseierne har tre ganger 

lånt ut penger for å berge selskapet. Øyer fjellstyre har bidratt med følgende lån til FOSA: 

1993: kr.   80 000 

2002: kr.   50 000 

2007: kr. 100 000 

 

For lånene fra 1993 og 2002 er det ikke betalt renter og avdrag. Disse lånene på til sammen 

kr. 130.000 er avsatt som tap i fjellstyrets regnskap. Lånet fra 2007 er nedbetalt i sin helhet. 

 

FOSA SA søker nå om at de resterende lånene slettes 

 

Vurdering: 

Øyer fjellstyre har de siste årene ikke hatt behov for like mye settefisk som før fra FOSA SA. 

Det dreier seg stort sett om 100 større fisker til fiskedagen ved Våsjøen. Slik sett er fjellstyret 

mindre avhengig av et settefiskanlegg nå enn i 1989. Samtidig er det trygt å vite at muligheten 

ligger der om behovet skal øke. 

 

Totalt utgjør de gamle lånene fra andelseierne kr. 1 070 000. Selv om økonomien i FOSA har 

bedret seg de siste årene, vil en nedbetaling av lånene være belastende for selskapet 

 

Forslag til vedtak: 

Øyer fjellstyre vedtar å slette lånene fra 1993 og 2002, til sammen kr. 130.000 

 

Behandling i fjellstyret: 

Marianne Stenersen er styremedlem i FOSA SA, og ba om å få vurdert sin habilitet.  Hun ble 

enstemmig kjent inhabil, og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Etter møteinnkallingen var skrevet har fjellstyret mottatt dokumenter til årsmøtet i FOSA.  

Der framgår at noen av andelseierne har delvis fått tilbakebetalt noe av lånene i form av fisk. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret er innstilt på å slette de gamle lånene, men setter som betingelse at alle andelseiere 

behandles likt.  En avventer ytterligere informasjon fra FOSA. 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

FOSA BA 


