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Behandling: 

Administrasjonen fremla følgende saksopplysning mottatt i E-post fra Svendsen 28.11.17: 

Har lest innstillingen til min søknad om tilskudd, ikke lån. 

Ser der er blitt noe misforståelse i telefonsamtalen. 

Ser der står at jeg ikke har lån, men det stemmer ikke og blir feil. 

 

Har lånt, men det er sammenslått med lån på båt, bruk og brygge. 

Derfor har jeg ikke noen eksakt finansieringsplan på bare motor og gear, og mente det skulle 

betales av drifta. Regnet og med at da det var et rent tilskudd man søkte etter var det den 

totale investeringssummen som var viktig å opplyse. 

Men stemmer, det er betalt. 

Ville bare orientere om det slik at opplysningene blir korrekt i saken. 

 

Fellesliste Sp/KrF v/ Merethe Lillegård fremmet følgende nytt forslag til vedtak: 

1. Odd Magne Svendsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 

2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. 

januar og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte ble Felleslistens forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Mindretallet 

stemte for rådmannens innstilling. 

 

Saken går videre til behandling i kommunestyret, da det ikke gjenstår mer på Næringsfond A 

enn grunnkapitalen (jfr. næringsfondets vedtekter pkt D) Begrensninger). 

 

 

Vedtak: 

1. Odd Magne Svendsen tilbys ansvarlig lån tilsvarende 15 % av investeringene som er 

gjort på båten i 2017, som delfinansiering av oppgradering av fiskebåt. 
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2. Det forets renteberegning på lånet i henhold til Husbankens flytende rente. Renter og 

avdrag skal belastes i halvårige terminer (med like avdrag hver termin), hver 30. januar 

og 30. juli. Det skal utferdiges gjeldsbrev på lånet. 

3. Lånet gis over 5 år med 2 års avdragsfrihet. 

4. Beløpet belastes Næringsfond A. 
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