ANDØY KOMMUNE
Stab

Til Næringsstyret

Vår ref.
15/349-1/SEBJ

Deres ref.

Dato:
15.03.2015

MØTEBOK FRA MØTE I NÆRINGSSTYRET 26.02.2015 kl 1200-1500
MØTESTED: J M NILSEN FISK AS, NORDMELA
Møtte fra Næringsstyret:
Knut Nordmo (leder)
Tom Arne Pettersen
May Johannessen
Thor Wold
Marita Thanke Hansen
Møtte ikke fra Næringsstyret:
Morten Ellingsen
Andre møtende:
Ordfører Jonni Solsvik
Sekretær for Næringsstyret næringssjef Bjørnar Sellevold
Lederen ønsket velkommen.
Næringssjefen opplyste at han hadde to saker, som han ville redegjøre for muntlig,
som han anbefalte ble behandlet i møte.
Sakene er søknad fra Nordmela Landhandleri & Kafè, Nordmela og søknad fra Sea
Safari Andenes AS, Andenes. Søknaden fra Sea Safari mangler nok dokumentasjon
til vedtak i dagens møte, men næringssjefen gis fullmakt til å innvilge søknaden med
kr 80 000 i investeringstilskudd, når formalitetene som budsjett, informasjon om
utviklingen av bedriften, hva eierne går inn med av egenkapital m.v. er bekreftet.
Ordfører opplyste at han ville orientere Næringsstyret på slutten av møte om
Kystverkets plan for Andenes Havn.
Sakslisten godkjent.
Det viste seg under behandingen at Næringsstyret gjorde vedtak i sak om ”Støtte til
kjøp av sau”, som et resultat i forbindelse med behandlingen av en annen sak.
Referatsakene tatt til orientering med følgende tilføyelse:
a) Næringsstyret ber om at NAV blir invitert til neste møte. Næringsstyret vil ha
en orientering/oversikt over NAV-virkemidler, som næringslivet kan ha nytte
av, sett i forhold til ønske om å få flere ut av arbeidsledighetskøen og som
sosialhjelpsmottakere, og inn i arbeidslivet.

b) Næringsstyret ønsker oversikt over aktiviteten på havet i 2013 og 2014 på de
fiskebåtene som er gitt stønadslån fra kommunen. F eks oversikt over levert
fangst. Det er relativt lite penger til disposisjon for nye lån. Næringsstyret er
opptatt av at kommunale midler settes inn der det virkelig vises aktivitet på
havet, og at det bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping.
Følgende saker ble behandlet:
Arkivsaksnr. 15/140. Overføring av midler fra ansvar 9200 konto 15204 Næringslån
til ansvar 9200 konto 15202 Stønadslån fiskefartøy.
Næringsstyret vedtok følgende:
Saken utsettes.
Arkivsaksnr. 14/1481. Landsby Media v/Rigmor Anna Dava, Bleik. Søknad om
støtte til lydbokprosjekt om Bleik.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å gi tilsagn om investeringstilskudd på 30% - inntil kr
17 000 – til Landsby Media v/Rigmor Anna Dava, Bleik i forbindelse med
produksjon av lydbøker om Bleik.
2. Investeringstilskuddet belastes kommunalt næringsfond.
3. Investeringstilskuddet betales ut når utgiftene er dokumentert.
4. Tilskuddet ytes i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kapittel
6. Ved evt nye søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker
plikt til å opplyse om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 30.06.2015. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentasjon av utgiftene
innen denne dato, så er dette tilsagnet
ugyldig.
Arkivsaksnr. 14/1366. Vesterålen Reiseliv - tilbud om infokiosk Vesterålen.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vil ikke på dette tidspunktet inngå avtale om kjøp og drift av
infokiosk.
2. Det får bli opp til Andøy Reiseliv SA å vurdere et tilbud.
Før Næringsstyret fattet sitt vedtak, ble saken sendt over til Andøy Reiseliv SA, som i
brev av 26.01.2015 uttalte følgende:
”Styret i Andøy Reiseliv synes ideen med infokiosker er bra, og et godt initiativ,
men samtidig mener styret at tilbudet er dyrt (ca 40 000 kr). Styret anmoder
at Andøy kommune, ved et eventuelt kjøp av infokiosker, ikke bruker av
tilskuddet tildelt Andøy Reiseliv”.
Vesterålen Reiseliv informeres om at Andøy kommune gir tilskudd i fire år – fra og med i fjor
– til Andøy reiseliv SA med kr 490 000 pr år.
Arkivsaksnr. 14/1532. Svecat v/Svein Roger Hansen, Andenes. Søknad om støtte i
forbindelse med fradeling av tomt i Industriområdet.
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Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å avslå søknad om tilskudd til dekning av utgifter til
prosjektering og fradeling i forbindelse med klargjøring av tomt i
industriområdet på Andenes.
2. Begrunnelsen for avslaget, er at dette ikke er spesielt prioritert i Handlingsplan
for næringsarbeidet 2015, og at det er flere som driver med utleie av utstyr og
leier ut tomter/bygninger.
3. Søker har i ht Forvaltnigslovens § 28 2. ledd rett til å klage på vedtaket. Evt
klage sendes Andøy kommune, Pb 187, 8483 Andenes innen 3-tre- uker etter
mottakelsen av dette vedtaket. Klagen vil bli lagt fram for behandling i
Næringsstyret. Dersom Næringsstyret vedtar å opprettholde avslaget, blir
klagen forelagt Formannskapet for endelig avgjørelse.
Arkivsaksnr. 14/1535. Sissel og Geir Johnny Johansen, Bjørnskinn.
Søknad om investeringstilskudd.
May Johannessen fratrådte/ble erklært innhabil under behandling av denne saken.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Behandlingen av saken utsettes.
2. Næringsstyret ber om redegjørelse på hvordan planene blir etter at
stormen ødela den leide driftsbygningen, herunder hvordan Innovasjon
Norge stiller seg til å delfinansiere prosjektet.
3. Næringsstyret må ha tilfredsstillende redegjørelse, før man på nytt blir
bedt om å vurdere og yte investeringstilskudd.
Arkivsaksnr. 15/114. G T Madsen AS v/Glenn Thomas Madsen, Bleik.
Tilsagn om stønadslån fiskefartøy.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å tilby stønadslån fiskefartøy 10% - inntil kr 400 000 til
G.T. Madsen AS v/Glenn Thomas Madsen, Bleik. Stønadslånet skal brukes til å
delfinansiere kjøp av MS ”Måtind”. Total pris kr 4 000 000.
1. Begrunnelsen for ikke å kunne innvilge søknaden om lån kr 1 000 000, er at det
er begrensede midler til disposisjon på stønadslånsordningen, og at det er flere
båtprosjekt som har behov for stønadslån fra kommunen, for å kunne
fullfinansiere båtprosjektene.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire –år regnet fra utbetalingsdato -med
nedbetaling deretter over 5-fem- år med halvårlige terminer.
3. Avdragsbetingelser og rentesats skal være den til enhver tid gjeldende sats som
for risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige
finansieringsinstitusjoner, når nedbetalingen av lånet starter.
4. Lånet gis mot pant i MS ”Måtind”, med inventar og tilbehør og
forsikringssummen. For øvrig gjelder de betingelser som er fastsatt i "Regelverk
for stønadslån fiskefartøy i Andøy" vedtatt av Andøy kommunestyre i møte
17.12.97 - sak K-136/97, med endringer sist gjort i kommunestyret i møte
19.05.08 – sak 062/08, og i pantebrev for kommunalt stønadslån for fiskefartøy.
5. Lånet belastes kto for "Stønadslån fiskefartøy" – ansvar 9200 post 15202 i
kommunens regnskap, og utbetales når den øvrige finansieringen er bekreftet i
orden. Videre betingelser for utbetaling av lånet er at det foreligger tinglyst
pantebrev.
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6. Videre betingelser for utbetaling av lånet er at det foreligger en skriftlig
erklæring fra aksjonærene i selskapet, om at fartøyet ikke må redusere dagens
kvotegrunnlag på torsk, så lenge Andøy kommune har pant i fartøyet for sitt lån.
7. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slikt pant inntil lånet er tilbakebetalt.
8. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.12.2015. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av stønadslånet, med forannevnte
dokumentasjon innen nevnte dato, så er dette tilsagnet ugyldig.
9. Andøy kommune er opptatt av at virksomheter ved innkjøp, investeringer,
reparasjoner, vedlikehold m.v., så langt det er mulig, benytter seg av næringsliv i
Andøy kommune.
Arkivsaksnr 15/165. Selskap under stiftelse v/ Dag Rydland, Bleik.
Tilsagn om stønadslån fiskefartøy.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å tilby stønadslån fiskefartøy 10% - inntil kr 430 000 til
Selskap under stiftelse v/Dag Rydland, Bleik. Stønadslånet skal brukes til å
delfinansiere kjøp av fiskefartøy innen for en pris på kr 4 300 000.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire –år regnet fra utbetalingsdato -med
nedbetaling deretter over 5-fem- år med halvårlige terminer.
3. Avdragsbetingelser og rentesats skal være den til enhver tid gjeldende sats som
for risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige
finansieringsinstitusjoner, når nedbetalingen av lånet starter.
4. Lånet gis mot pant i fartøyet, med inventar og tilbehør og forsikringssummen.
For øvrig gjelder de betingelser som er fastsatt i "Regelverk for stønadslån
fiskefartøy i Andøy" vedtatt av Andøy kommunestyre i møte 17.12.97 - sak K136/97, med endringer sist gjort i kommunestyret i møte 19.05.08 – sak 062/08, og
i pantebrev for kommunalt stønadslån for fiskefartøy.
5. Lånet belastes kto for "Stønadslån fiskefartøy" – ansvar 9200 post 15202 i
kommunens regnskap, og utbetales når den øvrige finansieringen er bekreftet i
orden. Videre betingelser for utbetaling av lånet er at det foreligger tinglyst
pantebrev.
6. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.08.2015. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av stønadslånet med forannevnte
dokumentasjon innen nevnte dato, så er dette tilsagnet ugyldig.
7. Videre betingelser for utbetaling av lånet er at det foreligger en skriftlig
erklæring fra aksjonærene i selskapet, om at fartøyet ikke må redusere dagens
kvotegrunnlag på torsk, så lenge Andøy kommune har pant i fartøyet for sitt lån.
8. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slikt pant inntil lånet er tilbakebetalt.
9. Andøy kommune er opptatt av at virksomheter ved innkjøp, investeringer,
reparasjoner, vedlikehold m.v., så langt det er mulig, benytter seg av næringsliv i
Andøy kommune.
Arkivsaksnr 15/180. Selskap under stiftelse v/ Magnar Haraldsvik, Dverberg.
Tilsagn om stønadslån fiskefartøy.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge søknad om stønadslån fiskefartøy på kr 400 000
til Selskap under stiftelse v/Magnar Haraldsvik, Dverberg. Stønadslånet skal
brukes til å delfinansiere kjøp av MS ”Soltind” med bruk og kvote. Total pris kr
2 420 000.
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2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire –år regnet fra utbetalingsdato -med
nedbetaling deretter over 5-fem- år med halvårlige terminer.
3. Avdragsbetingelser og rentesats skal være den til enhver tid gjeldende sats som
for risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige
finansieringsinstitusjoner, når nedbetalingen av lånet starter.
4. Lånet gis mot pant i MS ”Soltind”, med inventar og tilbehør og
forsikringssummen. For øvrig gjelder de betingelser som er fastsatt i "Regelverk
for stønadslån fiskefartøy i Andøy" vedtatt av Andøy kommunestyre i møte
17.12.97 - sak K-136/97, med endringer sist gjort i kommunestyret i møte
19.05.08 – sak 062/08, og i pantebrev for kommunalt stønadslån for fiskefartøy.
5. Lånet belastes kto for "Stønadslån fiskefartøy" – ansvar 9200 post 15202 i
kommunens regnskap, og utbetales når den øvrige finansieringen er bekreftet i
orden. Videre betingelser for utbetaling av lånet er at det foreligger tinglyst
pantebrev.
6. Videre betingelser for utbetaling av lånet er at det foreligger en skriftlig
erklæring fra aksjonærene i selskapet, om at fartøyet ikke må redusere dagens
kvotegrunnlag på torsk, så lenge Andøy kommune har pant i fartøyet for sitt lån.
7. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slikt pant inntil lånet er tilbakebetalt.
8. Andøy kommune er opptatt av at virksomheter ved innkjøp, investeringer,
reparasjoner, vedlikehold m.v., så langt det er mulig, benytter seg av næringsliv i
Andøy kommune.
9. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.08.2015. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av stønadslånet, med forannevnte
dokumentasjon innen nevnte dato, så er dette tilsagnet ugyldig.
Magnar Haraldsvik har pr tlf 12.03.2015 bekreftet at selskapet nå er registrert, og
tilsagnet på foreliggende lån er til Soltind-Kystfiske AS, 8485 Dverberg.
Arkivsaksnr 14/1521. Maan Sjøfart AS v/Geir Maan, Andenes.
Søknad om tilskudd fra næringsfondet.
Næringsstyret vedtok følgende:
Det bekreftes at Andøy kommune har trukket saken for behandling i Næringsstyret
etter anmodning fra deg etter telefonsamtale med næringssjefen da møte pågikk.
Arkivsaksnr 15/326. Nordmela Landhandleri & Kafè AS v/Jeanett Alsos Olsen,
Hans-Eirik Olsen og Gunn-Randi Solvang Bjerknes, Nordmela.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Nordmela Landhandleri & Kafè AS, Nordmela gis et investeringstilskudd på kr
80 000 i forbindelse med etablering av ny dagligvarebutikk på Nordmela.
2. Investeringstilskuddet er delfinansiering av godkjente investeringskostnader i
butikken på
kr 431 569, der Merkur-programmet (statsmidler) yter kr
147 000.
3. Investeringstilskuddet belastes kommunens næringsfond.
4. Det er en forutsetning for utbetaling av investeringstilskuddet at det bekreftes fra
bank at butikkprosjektet er fullfinansiert.
5. Investeringstilskuddet kan utbetales med halvparten = kr 40 000, når Nordmela
Landhandleri & Kafè AS ber om det, og resten når investeringene er
gjennomført, og utgiftene dokumentert.
6. Tilskuddet ytes i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte,
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kapittel 6. Ved evt nye søknader om støtte (uansett støttekilde), har
støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilsagnet om tilskudd.
7. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2015. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentasjon
av utgiftene innen denne dato, så er dette tilsagnet ugyldig.
Arkivsaksnr. 15/348. Kommunal støtte til kjøp av sau. Endring av retningslinjene.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret har satt av kr 100 000 i Handlingsplan for næringsarbeidet for
2015 til ”støtte til kjøp av sau”. Dekning på det kommunale næringsfondet.
Formålet med ordningen er å bidra fra kommunens side til økning av antall
vinterfora sau i Andøy kommune.
2. Næringsstyret vedtar å fjerne punktet i retningslinjene om at søker må være
under 40 år, for å kunne motta støtte.
3. Som tidligere kan både eksisterende saubønder, som kjøper sau utenfra egen
gård, og nyetablerere, søke om støtte.
4. Det er næringssjefen i samråd med landbrukssjefen som behandler og avgjør
søknadene.
5. Næringssjefen sørger for annonsering om ordningen i Andøyposten.
Orientering fra ordfører Jonni Solsvik om Kystverkets prosjekt Andenes Havn.
Næringsstyret satte stor pris på en grundig informasjon fra ordføreren.
I Nasjonal Transportplan er Andenes Havn prioritert for utbygging.
Dette er et prosjekt som i skrivende stund har en ramme på kr 510 mill.
Det er omfattende kubikkmeter stein/masse som skal tas på land etter utvidelsene av
innseilingene/inne i havna. Massene vil gi nye landområder i havna, og gi plass til
bygninger og kaier i stor stil.
Ordfører opplyste at det vil bli avholdt møter med eksisterende aktører i havna, for å
bringe klarhet i deres behov for landareal – få informasjon om fremtidige
utbyggingsplaner.

Referat ferdig 15.03.2015.
Bjørnar Sellevold
Næringssjef
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