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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunn Eliassen
09/283

Arkiv: 243

TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM
OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD
RÅDMANNS INNSTILLING:
Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna
Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan
tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån.

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Søknad fra Gunn Olsen om å få omgjort restgjelden til tilskudd på næringslån til Træna
Handel Eiendom AS (F-sak 81/09) og Træna Handel AS (F-sak 30/10).
Fakta:
Restgjeld pr januar 2020 er på:
Træna Handel Eiendom AS
Træna Handel AS

kr 123 179,73
kr 123 543,00

På forespørsel fra administrasjon i Træna kommune gir de følgende begrunnelse for sin
søknad:
Grunnen til denne søknaden har bakgrunn fra tidligere søknader om tilskudd, hvor vi fikk
avslag, men tilbud om lån som vi aksepterte.
I ettertid har vi en gang søkt om å få lånene omgjort til tilskudd der vi fikk avslag igjen, men
nye 3 års avdrag og rentefrihet.
Nå når lånene er delvis nedbetalt prøver vi igjen, med håp om større velvillighet fra
kommunen til å støtte vår bedrift.
Træna Handel Eiendom AS ble i F-sak 81/09 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til utvidelse
av forretningslokalet på Træna på kr 250 000 over 10 år med rente og avdragsfrihet i 3 år.
Træna Handel AS ble i F-sak 30/10 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til tilrettelegging av
butikklokale, for å møte behov fra økt turisme og fiskeri på kr 150 000 med 10 års avdragstid
og 3 års avdrags- og rentefritak.
I F-sak 30/15 ble følgende vedtak fattet:
1. Det innvilges 3 års rente- og avdragsfritak på lån nr 227323 (utestående saldo pr 1.juni
2015 kr 150 000) og lån nr 216693 (utestående saldo pr 1.juni 2015 kr 202 737,73)
2. Ved behov for ytterligere avdragsfritak utover 3 år må det søkes på nytt
3. Omkostninger til låneadministrasjon under fritaksperioden på 3 år dekkes av Træna
Handel AS.
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Vurdering:
Det har ikke tidligere vært praksis å omgjøre innvilgede næringslån til næringstilskudd.
Begrunnelse for dette har vært at når man gir støtte som lån og bedriften etter hvert klarer seg
selv økonomisk, kan lån tilbakebetales og gis videre til nye / andre bedrifter. På denne måten
vil det kunne være tilgjengelige midler til å yte næringsstøtte.
Træna Handel Eiendom AS og Træna Handel AS har ikke gitt økonomiske begrunnelser for
sitt ønske om å omgjøre lån til tilskudd. De skriver i sin søknad at de håper på større
velvillighet fra kommunen til å støtte deres bedrift. På denne bakgrunn innstilles det på å avslå
søknaden.
Vedlegg:
Søknad datert 27.01.2020
Vedlegg til søknad datert 28.01.2020
Træna 11.02.2020
Liv-Hege Martinussen
rådmann

Gunn Eliassen
saksbehandler
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