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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Fondsstyret 15.03.2019 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Endring av vedtekter i Kvænangen Lånefond 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunestyret gjør følgende endringer i vedtekter for Kvænangen Lånefond, 
godkjent av kommunestyret 30.04.2014.  
Pkt 4 om krav til lånesøknad: Lånesøker skal oppgi ønsket nedbetalingstid i lånesøknaden 
Pkt 5 om Lånevilkå :  
Rente - 5,0 % i rente for høy risiko lån uten sikkerhet. 4,0 % rente for høgrisiko lån hvor 
kommunen har 1. prioritet i pant/sikkerhet.   
Nedbetalingstid – det innføres maks nedbetalingstid på inntil 15 år.   
Lånebeløp - Maksimalt lånebeløp økes til kr. 1 500 000,- pr. prosjekt.     
 
Pkt 6 om Forvaltning og administrering  
Lånesøknadene sendes inn til kommunen via den offentlige søknadsportalen 
regionalforvaltning.no.   
Fondsstyret rapportere 1 gang i året til kommunestyret.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har avsatt kr. 15 mill. til Kvænangen Lånefond i 2019. Kvænangen Lånefond 
har gjeldende vedtekter vedtatt i kommunestyret den 30.04.2014 i sak 2014/36. Det vil være 
hensiktsmessig å endre noe på gjeldende vedtekter i forhold til erfaringer fra forvaltningen av 
fondet. Forslag for endringer er merket med rødt i vedtektene.  



 

Vurdering 
Administrasjonssjefen forutsetter at styrking av Kvænangen lånefond betyr at det skal gis lån 
med høy risiko til investeringer, enten til anleggsmidler (materielle utgifter) eller 
utviklingsutgifter ( immaterielle utgifter).  De gjeldende vedtektene ble innført i 2014 , med en 
øvre grense på 250 000,- pr. prosjekt ,på inntil 50 % av det totale investeringsbehovet. Det er pr. 
i dag 5 % rente og 7 års løpetid.  Fondsstyret har gjort en del erfaringer siden innføring av disse 
reglene, og administrasjonssjefen vurderer at det er nødvendig med noen endringer blant annet 
for å få ønsket virkning av lånefondet. .     
 
Lånebeløp  
Bedrifter/ gründere har ofte behov for å låne større beløp enn 250 000,- , da kapitalbehovet 
investeringsprosjektene ofte overstiger 500 000,-. Vår erfaring er at det kreves ofte store 
inveseringer i en bedriftsetablering og eller i en utvikling av etablert virksomhet. Med 
utgangspunkt i det foreslår administrasjonssjefen at maksimal lånebeløp økes til 1 500 000,- pr. 
prosjekt.     
  
Nedbetalingstid  
Kvænangen lånefond har erfart at det i flere tilfeller vært behov for å låne beløp på kortsikt. 
Dette gjelder for eksempel investeringer hvor næringsdrivende må betale merverdiavgift ved 
investeringen som de får tilbakebetalt neste år. Vedtektene bør ta høyde for at det er forskjellige 
behov, det administrasjonssjefen foreslår at lånesøker oppgir ønsket nedbetalingstid ved 
innsending av søknad. Det gis kan avdragsfritt lån på inntil 1 år også til lån med nedbetalingstid 
under 12 mnd.    
 
Noen lånekunder i Kvænangen lånefond har søkt om å forlenge nedbetalingstiden. 
Administrasjonssjefen foreslår at innføres maks nedbetalingstid på inntil 15 år.   
 
Rente  
Kvænangen lånefond har operert med en rentefot på 5 % siden etableringen på 90-tallet. Renten 
er noe høyere enn i vanlige banker, men det argumenteres med at dette er høgrisiko lån.  
Innovasjon Norge har differensiert rente, 4,5 % for høgrisiko lån uten sikkerhet og 3,5 % for lån 
med sikkerhet. Administrasjonssjefen foreslår at Kvænangen kommune opprettholder 5, 0% i 
rente for høgrisiko lån uten sikkerhet, 4,0 % for lån hvor kommunen har 1. prioritet i 
pant/sikkerhet.   
 
Administrasjonssjefen foreslår at lånesøknadene sendes inn til kommunen via den offentlige 
søknadsportalen regionalforvaltning.no.  Dette for å forenkle søknadsprosessen for søkerne. I 
vedtektene er det vedtatt at fondsstyret skal rapportere 2 ganger i året til kommunestyret. Det 
foreslås at rapporteringen endres fra 2 til 1 gang i året. Fondsstyret har de siste årene innvilget 4-
5 lån i året i lånefondet. Mengden tilsier at det ikke er behov for å rapportere 2 ganger. 
Administrasjonssjefen foreslår at fondsstyret rapporterer til kommunestyret en gang i året med 
en årsrapport for lånefondet.  
 
 
 



Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond
(vedtatt  av  Kvænangen kommunestyre den 30.04.2014, sak 2014/36, endret  i
kommunestyret  i  sak 2019/ )

1. Formål
Kommunestyreti Kvænangen har i budsjettet for 2019 styrket lånefondet med kr. 15 mill. for utlån

til næringsdrivende. Kvænangen lånefond skal gi lån til nyetablerte og eksisterende bedrifteri

Kvænangen. Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private

virksomheter, og med det bidra til vekst i Kvænangen. Lånefondet skal supplere de lånemuligheter

som næringsvirksomheter ellers måtte ha.

2. Rammevilkår
Kvænangen lånefond skal ikke være konkurransevridende.

Kvænangen lånefond skal til enhver tid følge gjeldende lover og forskrifter om offentlige lånefond,

samt EØS - reglement for slike formål.

3. Krav til lånesøker
Lånesøker skal være en juridisk enhet som for eksempel aksjeselskap, ansvarlig selskap,

enkeltmannsforetak eller samvirkeforetak, med norsk organisasjonsnummer og forretningsadressei

Kvænangen.

I henhold til EØS regler skal lånesøker på bevillingstidspunktet være en små- eller mellomstor bedrift

(SMB), dvs.:

0  Mindre enn 250 ansatte

I  Enten en omsetning mindre enn 50 mill. EUR eller en balanse mindre enn 43 mill. EUR

0  Lånesøker skal ha sunn økonomisk drift og/eller ha ambisjoner om vekst og utvikling.

Lånesøker skal ikke være i økonomisk krise eller virksomheten må ikke være konkursrammet.

Etablerte virksomheter skal ha inntjeningsevne, være lønnsom og ha positiv egenkapital. For

virksomheter i etablerer/utviklingsfasen skal det være en sammenheng mellom

utviklingskostnader og fremtidig inntjeningsevne.

4. Krav til Iånesøknad
Kvænangen lånefond gir lån til prosjekter/investeringer med et klart utviklingsperspektiv. Det kan gis

lån til produkt- og markedsutvikling, investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med

opprettelse av ny virksomhet, utvidelse av en eksisterende virksomhet eller grunnleggende endring i

en eksisterende virksomhet. Ved materielle anleggsaktiver forstås bl.a. bygninger, driftsmidler og

inventar. Ved immaterielle aktiver forstås bl.a. patentrettigheter, lisenser og knowhow/kunnskap og

kompetanse.

Det gis ikke lån til ordinære driftsutgifter/vedlikeholdsutgifter eller gjeldssanering.

Lånesøknaden skal inneholde følgende punkter:



0 Lånesøkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, samt fullstendig adresse. Flere

Iånsøkere skal stå solidarisk ansvarlig for lånet.

0 Presentasjon  av  virksomheten og en enkel beskrivelse av utviklingsprosjektet og /eller

prosjektplan, med målsetninger og milepæler (aktivitets- og tidsplan)

0 Realistisk kostnads - og finansieringsplan. Andre finansieringskilder må oppgis. Prosjektet må

ikke settes i gang for det er fullfinansiert.

0 Lånesøker skal oppgi ønsket nedbetalingstid

0 Vedlegg - attester for skatte- og avgifts restanser som ikke er eldre enn 2 måneder.

Privatpersoner skal levere attest for skyldig skatt.

Fondsstyret kan innhente nødvendige opplysninger om lånesøker.

5.LånevHkår

Rentesats
Rentesatsen for lån er p.t. 5,0  %  p.a. for høg risikolån uten sikkerhet. Rentesatsen for høg risiko lån

med sikkerhet er lånesatsen 4,0 %. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.

Låneomkostninger
Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-, og depotgebyr på kr. 500,-. Termingebyr er p.t. kr. 36,- pr termin.

Nedbetalingsvilkår
Lån nedbetales med halvårlige avdrag eller månedlige avdrag. Lån kan søkes avdragsfritt inntil 1år.

Løpetid tilpasses etter tekniske og økonomiske levetid på investeringen/prosjektet, men kan ikke

overstige 15 år.

Sikkerhet
Det skal stilles pant som sikkerhet for lån (hovedstol, renter, omkostninger m.m). Sikkerhetskravet

vurderes særskilt i forhold til søknad, sikkerhet skal tilsvare risiko. I de fleste tilfeller stilles det krav

om pant i anleggsmidler som det gis lån til, f.eks. bygninger, driftsmateriell, inventar og varelager

m.m. Annen sikkerhet kan vurderes, der det er hensiktsmessig. Pantet skal tinglyses, omkostninger

betales av låntaker. Låntaker forplikter å forsikre panteobjektet(er). Låntaker plikter å sørge for

forsvarlig stell og vedlikehold av panteobjektler). Lån utbetales vanligvis når låneavtale er

underskrevet og tinglysning og forsikring av panteobjekt er bekreftet.

Lånebeløp

Det kan gis lån på inntil kr. 1500 000,- pr. prosjekt.

Fondsstyret foretar en konkret vurdering av den enkelte søknad. Kvænangen Lånefond kan som

hovedregel maksimalt gi lån som tilsvarer inntil 50  %  av det samlede kapitalbehovet.

Läntakers plikter
Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom

prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis. Dersom låntaker

ønsker å endre investeringsplanen som ligger til grunn for lånetilsagnet, må det søkes om

godkjenning for endringene gjennomføres. Låntaker plikter å sørge for at bedriftens verdier til

enhver tid holdes forsvarlig vedlike, slik at de ikke forringes utover det som er normalt ved elde og

slitasje. Bedriften skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret mot brannrisiko og annen risiko som

det er vanlig å forsikre mot i låntakers bransje.



Lå nta ker skal etter hvert årsoppgjør innen 30.06, oversende utskrift av årsregnskapet til fondsstyret.

Låntaker forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av tilsagn, pantobligasjon og låneavtale.

Hele lånet forfaller til betaling dersom lånevilkårene blir vesentlig misligholdt eller låntaker på annen

måte handler i strid med de forutsetninger som fondsstyrets tilsagn bygger på.

Lån behandles skattemessig i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

6. Forvaltning og administrering av lånefondet
Søknad om lån sendes inn på Regionalforvaltning.no til Kvænangen kommune, 9161 Burfjord. Som

hovedregel vil lånesøknad bli behandlet på førstkommende møte i fondsstyret etter mottak av

søknad. Fondsstyret bevilger lån fra Kvænangen lånefond, og rapporterer bruk av lånefondet til

Kvænangen kommunestyre 1 gang i året.

Kvænangen næringsfond er underlagt Lov om offentlighet og Lov om forvaltning.

7. ikrafttredelse
Endringer i vedtekter kan kun gjøres av kommunestyret. Lånefondets vedtekter skal tas opp til

rullering en gang i hver valgperiode. Disse retningslinjene erstatter tidligere vedtatte retningslinjer

for lån fra næringsfond, og får virkning fra vedtaksdato. Vedtektene gjelder til nye føringer blir gitt
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Refinansiering av næringslån Seglvik Fiskemottak SA 

Henvisning til lovverk: 
Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond 
Økonomireglement for Kvænangen kommune 
Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune 
 
Vedlegg 
1 Henvendelse fra Seglvik Fiskemottak SA angående betalingsproblemer 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Seglvik fiskemottak SA innvilges «frysing» av næringslån 00993528111 på kroner 261 390,- og 
næringslån 00993528222 på kroner 423 767,84 inntil det på nytt blir oppstart og ny drift av 
fiskemottaket, dog ikke senere enn 30.06.2020. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Seglvik fiskemottak SA kom vinteren 2018 i en vanskelig økonomisk situasjon da fiskekjøper 
trakk seg ut av Seglvik for å etablere nytt samarbeid med et fiskemottak i annen kommune. 
Dette medførte at Seglvik fiskemottak SA ikke lenger er i stand til å serve kostnader tilknyttet 
husleie, næringslån, strøm og vedlikehold. 
 
Seglvik fiskemottak SA forslår som en midlertidig løsning at kommunen setter både husleie og 
avdrag på lån på vent en tid fremover. Samtidig vil ansvarlige leietakere bære kostnadene til 
strøm inntil annet er bestemt, og gjøre nødvendig vedlikehold og vaktmestertjeneste. 
 
Seglvik fiskemottak SA tok selv initiativ til et møte mellom kommune og styret i foretaket for å 
diskutere realitetene og møtet ble avholdt 08.02.2018. Styret i selskapet fulgte opp med et skriv 
av samme dato hvor det altså bes om betalingsfritak for betalingsforpliktelsene, uten at 
bygdebefolkningen skal stenges ute av det «kaldlageret» som er i tilknytning til anlegget og 
derfor må være tilgjengelig for allmennheten. 



 
Kvænangen kommune har stor forståelse for at fiskemottaket i en slik situasjon har utfordringer 
med å betjene de faste forpliktelsene. Det ble imidlertid på møtet klart og tydelig formidlet at 
kommunen i utgangspunktet anser inngått leiekontrakt som bindende, og at styret i 
fiskemottaket enten må finne en løsning på utfordringene med fortsatt drift av anlegget med en 
ny fiskeoppkjøper eller slik styret selv foreslo å finne en annen inntektsbringende drift på 
anlegget. Alternativt må Seglvik fiskemottak SA oppløse selskapet og på den måten avvikle 
driften dersom det ikke lar seg gjøre med videre drift. 
 
Styret har etterpå informert kommunen om at det våren 2018 ble forhandlet om en ny avtale 
med Lean Fish AS uten at dette førte fram til en løsning. Styret har også prøve å finne andre 
måter å få til drift ved anlegget i Seglvik, blant annet til turistformål/utleie på AIR bnb 
sommeren 2018. Det har vist seg at dette har vært et vanskelig marked å komme inn på.  
 
Styret har nå i den senere tid også vært i dialog med Karls fisk og skalldyr AS om en mulig 
avtale. Dette i et mulig samarbeid mellom både Seglvik fiskemottak SA, Burfjord fiskemottak 
BA og Karls fisk og skalldyr AS. Dette samarbeidet er imidlertid enda ikke en realitet og det blir 
neppe oppstart denne sesongen.  
 
Seglvik fiskemottak ble i 2013 gjenoppbygget etter forsikringssak etter brannen av 
fiskemottaket. Kai og fiskemottak er kommunal eiendom og er forsikret i KLP. Kommunens 
tilrettelegging begrenser seg imidlertid til kun kai og bygg. Driftstilbehør må besørges av 
leietakere. 
 
Det ble derfor etter gjenoppbyggingen på initiativ av Seglvik fiskemottak SA i løpet av 2014 
investert i nytt og bedre utstyr for fiskemottaksstasjon. Til dette arbeidet var det laget en 
finansieringsplan med blant annet offentlige tilskuddsmidler som dessverre viste seg at ikke alle 
lot seg konvertere.  
 
Fiskemottaket hadde i forbindelse med investeringsplanene som en delfinansiering fått innvilget 
et kommunalt næringslån. I tillegg innvilget kommunen å være byggelånsbank i påvente av 
fullførte investeringer for å kunne konvertere tilskuddene fra eksterne aktører. Når til slutt alle 
finansieringskilder var konvertert viste det seg at både merkostnader sammen med manglende 
finansiering altså medførte en underdekning som til slutt ble saldert som et ekstra næringslån. 
Derfor har fiskemottaket to lån i stedet for ett lån slik opprinnelig finansieringsplan viser. 
 
Uansett så har det i årene etter de omfattende investeringer altså ikke vært stor nok inntekt på 
drift av anlegget til å betjene både husleie og renter og avdrag på næringslån. Fiskemottaket har 
derfor også tidligere fått innvilget betalingsutsettelse på næringslån på grunn av manglende 
betalingsevne. Det må allikevel nevnes at i perioden med drift har selskapet betalt leie av 
lokalene slik det fremgår av husleieavtalen. Husleie for anlegget er stanset inntil videre i form 
av et administrativt vedtak i påvente av ny inntektsbringende drift av fiskemottaket. 
 
Kvænangen kommune har pant i driftsutstyret, men verdien av anlegget vil ikke la seg realisere 
ved å selge hele eller deler av utstyret. Det er derfor også av kommunens interesse at det igjen 
blir drift i anlegget og på denne måten får inntjening god nok til å få innbetalt renter og avdrag. 
 
I påvente av bedre tider og ny drift av anlegget må det derfor innvilges en 
refinansiering/betalingsutsettelse som gjør det mulig å finne gode løsninger for at det på sikt blir 
betjening av både renter og avdrag. Da både økonomireglement og delegasjonsreglement for 
Kvænangen kommune setter begrensninger på hva som kan gjøres administrativt blir det derfor 
opp til politisk vurdering å fatte vedtak i saken om betalingsutsettelse av næringslån. 



 
I følge økonomireglementet pk 8.1.2.3 skal det som en hovedregel iverksettes normal 
inkassoprosedyre for alle kommunale krav som ikke betales ved forfall. Imidlertid er det en 
åpning for at når debitor har kortvarige eller mer omfattende økonomiske problemer, kan det 
inngås avtale om endring av låne- og betalingsbetingelser. Men økonomireglementet 
ekskluderer administrasjonen fra å fatte vedtak angående utlån. 
 
Delegasjonsreglementet pk 22.6.8 gir administrasjonssjefen anledning til å innvilge 
betalingsutsettelser for næringslån inntil 6 måneder. Da dette perspektivet uansett allerede er 
overskredet kan det ikke fattes administrativt vedtak ut fra dette. 
 
Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond har ingen punkter som omhandler betalingsutsettelse 
eller refinansiering. Pkt 5 angående nedbetalingvilkår sier at lån kan søkes avdragsfritt inntil 1 
år. Samtidig står der at løpetid kan ikke overstige 10 år. Det er allikevel opp til fondsstyret å 
avgjøre hvordan denne saken kan få en best mulig løsning. 
 

Vurdering 
Administrasjonen har ifølge reglement ansvar for en effektiv innfordring av alle misligholdte 
krav. Det er allikevel en kjensgjerning at når videre pågang mot en debitor anses som lite tjenlig, 
så stilles saken i bero.  
 
I denne saken vil det være svært vanskelig å benytte seg av den muligheten med å realisere 
panteverdien da dette utstyret har en begrenset verdi på det åpne marked. På sikt er det også 
langt større mulighet for at det vil bli ny drift av anlegget med påfølgende inndekning av 
utestående lån enn det en mulig tvangsinnkreving med sannsynlig underdekning av verdien vil 
gi av oppgjør for å dekke inn utestående lån. 
 
En betalingsutsettelse i denne saken vil ikke gi noe grunnlag for at den generelle betalingsviljen 
blant folk flest skulle bli noe dårligere. 
 
En betalingsutsettelse vil heller ikke på noen måte få konsekvenser for kommunens 
driftsbudsjett. 
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