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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 18/3    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2017  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet 

og regnskap 2017. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I Træna kommune vedtekter for kommunalt næringsfond A bokstav B pkt 4a skal melding om 

fondets virksomhet behandles i egen sak av kommunestyret. 

 

Fakta: 
I 1984 var oppstarten for det kommunale næringsfondet, da skulle fondet bygges opp ved årlige 

tilførsler av midlene over kommunens budsjett.  

I 1987 fikk Træna kommune et tilsagn fra Kommunal- og arbeidsdepartementet på kr 1 000 000 til 

kommunalt næringsfond. Da ble det bestemt at melding om virksomheten hvert år skulle sendes 

departementet. 

 

 Vedtektene har i løpet av årene siden oppstart blitt endret flere ganger. 

 

 Fra 2013 har administrasjonen valgt å skille fondene i et kommunalt næringsfond A (det med 

grunnkapital på kr 500 000) og ett kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler, det siste 

inkludert Gründermidler. For næringsfond Regionale utviklingsmidler vises det til egen sak. Å 

skille disse fondene ble gjort for til enhver tid å kunne ha en god oversikt som gir grunnlag når 

tilskudd skal gis og rapportering skal foretas i fagsystemet RF 13.50.  

 

I K-sak 18/13 ble det bestemt at næringsfond B skulle slettes ved utgangen av 2013. I samme sak 

ble det bestemt at tilsagn om Utdanningsstipend, som til da hadde blitt belastet fond B, skulle 

belastes fond A. 

 

 Næringsfond A har i de senere år ikke blitt tilført midler, men i 2017 valgte kommunestyret i møte 

21.06.2017 (K-sak 25/17) å styrke fondet med kr 1 million for videre utlån til næringslivet. 

 

Disponibel saldo på næringsfond A pr 01.01.2017 var på kr 285 959,69. 

 

Innbetalinger og utbetaleringer fra fondet har i 2017 vært: 

 

 K-sak 25/17 Styrking av fondet (fra disposisjonsfond) kr 1 000 000,-. 

 F-sak 48/17 Utlån Træna Snekkerservice AS kr 170 000,- 

 F-sak 13/17 Utlån Moen Gård kr 100 000,- 
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 F-sak 53/17 Utlån Kystfiske AS kr 800 000,- 

 K-sak 45/17 Utlån Sigbjørn Amundsen kr 34 176,- 

 K-sak 46/17Utlån Odd Magne Svendsen kr 101 400,- 

 Administrative kostnader for 2017 (kr 17 500) for næringsfond Regionale utviklingsmidler 

er tilført næringsfond A. Dette er gjort for å kunne benytte disse midlene slik de er ment, til 

opplæring og andre administrative oppgaver i forbindelse med næringsfond.  

 Renteinntekter på utlån 2017 kr 22 318,56 

 Renter innskudd 2017 kr 1 440,00 

 Avdrag utlån inkludert innbetaling fra Shell Fish AS 2017 kr 511 943,37 

 

For øvrig kan det bemerkes at det pr utgangen av 2016 er gitt tilsagn på lån med kr 550 000,-, som 

ikke er tilbakebetalt Næringsfond A, disse er: Træna Handel Eiendom AS kr 250 000, Træna 

Handel AS kr 150 000, Træna Vask (Ida K.W.) kr 150 000. 

 

Disponibel saldo på Kommunalt næringsfond A blir da kr 633 585,62 pr 31.12.2017. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for det kommunale næringsfond A godkjennes 

 

Vedlegg: 

Statusoversikt Kommunalt næringsfond A pr 31.12.2017 

 

 

Træna 14.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


