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Rådmannens innstilling
Namdalseid formannskap vedtar å innvilge rente og avdragsfrihet i 5 år på resterende lån gitt til
Namdal Plast AS under sak 051/05.
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Namdal Plast AS

Saksopplysninger
Det foreligger søknad mottatt 19.12.12 fra Namdal Plast AS som søker om å få omgjort tidligere
innvilget egenkapitallån på opprinnelig 150.000 kroner til tilskudd. Som det framgår av
søknaden er bedriften i en vanskelig økonomisk situasjon fordi markedet har sviktet. Dette har
medført at bedriften har brukt opp mesteparten av egenkapitalen.
Daglig leder har imidlertid fortsatt tro på at det skal være mulig å drive bedriften videre og at
markedstilgangen vil bedre seg på sikt.
Det var i forbindelse med reetablering av bedriften i 2005 at det ble innvilget et ansvarlig lån fra
Namdalseid kommune og den gang Nord-Trøndelag fylkeskommune på til sammen 400.000
kroner som nå søkes omgjort til tilskudd hos begge parter.
Bedriften har i dag 4 ansatte og siste tilgjengelige omsetningstall er oppgitt til 3.68 mill. kroner.
Dette ga et årsresultat på – 266.000 kroner og en reduksjon av egenkapitalen fra 952.000 kroner
til 686.000 kroner for regnskapsåret 2011.
Daglig leder opplyser at han det siste året har valgt å ta ut svært lite lønn og at han har tilført
kapital gjennom salg av private eiendom.

Vurdering
I vedtektene til kommunens egenkapitalfond er det ikke angitt noen steder at det er muligheter
for å søke om å få omgjort et ansvarlig lån til tilskudd. Det kan imidlertid være grunn til å se på
saken i lys av at daglig leder mener at det på sikt vil kunne skje en positiv endring på
markedssiden. Ved et bedriftsbesøk i oktober 2012 ble ordfører og utviklingssjef orientert om
situasjonen og bedt om råd for å bidra til at bedriften ikke skulle gå konkurs i denne vanskelige
tiden. Ett av forslagene ble derfor å se på mulighetene for å endre de ansvarlige lånene som
bedriften har fra Namdalseid kommune og nå i Innovasjon Norge. (Tidligere NTFK). Andre
tiltak vil være å jobbe med nye muligheter på markedssiden.
I følge vedtektene er det styret for fondet som avgjør rente- og avdragsbetingelsene. Nå er det
slik at vedtektene ikke tillater å endre et lån til tilskudd som omsøkt, så derfor foreslås å innvilge
rente- og avdragsfrihet på lånet som ble gitt til Namdal Plast AS i 2005 under sak 051/05.

