ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
NÆRINGSSTYRET
Møtedato:
Møtested:

19.01.2018
Samskap store møterom

Møtende Medlemmer
Kolbjørn Blix
Knut Nordmo

Parti
FRP
SP

Forfall meldt fra følgende
medl.
Ellingsen, Sveinung

Parti
AP

Møtetid:
Saksnr.:

Følgende varamedl.
møtte
Eva Asperheim

Kl. 11:00 - 14:00
1/2018-13/2018

Parti

Andre som møtte:
Birger Elverum
Eirik Norvoll
Ragni Mortensen

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Knut Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen og næringskonsulent Linn Wedding

Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Sakliste
Sak nr.
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING
GODKJENNING AV MØTEBOK 08.11.17
Samlesak delegerte saker
SØKNAD STØNADSLÅN
SØKNAD STØNADSLÅN
SØKNAD PROSJEKTMIDLER ANNIE
SØKNAD STØTTE NORDLYST
SØKNAD NÆRINGSTILSKUDD
Rammeavsetning til kultur- og næringsprosjekter i Andøy
SØKNAD STØTTE ETABLERERKURS
SØKNAD ETABLERINGSTILSKUDD
SØKNAD UTVIKLINGS- OG
MARKEDSFØRINGSTILSKUDD
SØKNAD VIDEREUTVIKLING HVERDAGSENDRING

U.off
U.off

Orienteringer:
1. Presentasjon av elevbedriften «DecoSign UB» fra Andøy Videregående Skole
2. Økonomisk oversikt
3. Møtedatoer næringsstyret vår 2018
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01/2018: GODKJENNING AV INNKALLING
Innkalling godkjennes.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

NÆR- 01/2018 Vedtak:

Innkalling godkjennes.

02/2018: GODKJENNING AV MØTEBOK 08.11.17
Møtebok for næringsstyremøte 08.11.17 godkjennes.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:
NÆR- 02/2018 Vedtak:

Møtebok for næringsstyremøte 08.11.17 godkjennes.

03/2018: Samlesak delegerte saker
Delegerte saker tas til etterretning.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:
Eirik Norvoll la fram følgende endringsforslag:
Delegasjonssak nr. 6 Refusjon reiseutgifter besiktigelse fartøy:
Unge nyetablerere kan innvilges støtte ifbm. reisekostnader ved besiktigelse av fartøy.
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Knut Nordmo la fram følgende forslag:
Unge nyetablerere kan innvilges støtte med inntil 50% av reisekostnadene ved besiktigelse av
fartøy.
For Høyning gjøres det ny vurdering.

Votering:
Delegasjonssak nr. 6:
Endringsforslag framlagt av Eirik Norvoll enstemmig vedtatt.
Forslag framlagt av Knut Nordmo enstemmig vedtatt.
NÆR- 03/2018 Vedtak:

Delegasjonssak nr. 6:

Endringsforslag framlagt av Eirik Norvoll enstemmig vedtatt.
Forslag framlagt av Knut Nordmo enstemmig vedtatt.
Øvrige delegasjonssaker tatt til etterretning.

04/2018: SØKNAD STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 300.000 til kjøp av kvote på
en kostnad til 2,3 millioner kroner som settes på «MS SEISKJÆR.» Stønadslånet skal
brukes som delfinansiering.
2. Vedtaket fattes i henhold til «Regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Andøy» §3 og 6.
3. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2- to- år regnet fra utbetalingsdato – med nedbetaling
deretter over 5- fem- år med halvårlige terminer.
4. Avdragsbetingelser og rentesats skal være den til enhver tid gjeldene sats som for
risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige finansieringsinstitusjoner, når
nedbetalingen av lånet starter.
5. Lånet gis mot pant i fiskefartøyet «MS SEISKJÆR» med inventar og tilbehør og
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

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.
Lånet finansieres ved å bruke av midler som i dag er til disposisjon på låneordningen
Stønadslån fiskefartøy/næringslån i kommunens regnskap. Betingelser for at lånet kan
utbetales, er at søker bekrefter at den øvrige finansieringen er i orden, og at det
foreligger tinglyst pantebrev.
Det er en betingelse for lånet at kvotegrunnlaget for torsk ikke reduseres så lenge
Andøy kommune har pant i fartøyet.
Det er også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en kjøpekontrakt, og
forsikringsbevis på «MS SEISKJÆR».
Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter, forbeholder
Andøy kommune seg rett til slik pant inntil lånet er tilbakebetalt.
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.
Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen, som tar seg av regnskapsføringen av
stønadslån gitt av Andøy kommune. Søker bes ta kontakt med Utlånsforvaltningen,
som ordner med sikkerhetsdokumentene og utbetaling av lånet.
Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.06.2018. 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.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:
Eirik Norvoll la fram følgende forslag: Kr. 500.000 i stønadslån.

Votering:
Forslag til vedtak med endringsforslag framlagt av Norvoll enstemmig vedtatt.
NÆR- 04/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 500.000 til kjøp av
kvote på en kostnad til 2,3 millioner kroner som settes på «MS SEISKJÆR.»
Stønadslånet skal brukes som delfinansiering.
2. Vedtaket fattes i henhold til «Regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Andøy»
§3 og 6.
3. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2- to- år regnet fra utbetalingsdato – med
nedbetaling deretter over 5- fem- år med halvårlige terminer.
4. Avdragsbetingelser og rentesats skal være den til enhver tid gjeldene sats som
for risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige
finansieringsinstitusjoner, når nedbetalingen av lånet starter.
5. Lånet gis mot pant i fiskefartøyet «MS SEISKJÆR» med inventar og tilbehør og
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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.
6. Lånet finansieres ved å bruke av midler som i dag er til disposisjon på
låneordningen Stønadslån fiskefartøy/næringslån i kommunens regnskap.
Betingelser for at lånet kan utbetales, er at søker bekrefter at den øvrige
finansieringen er i orden, og at det foreligger tinglyst pantebrev.
7. Det er en betingelse for lånet at kvotegrunnlaget for torsk ikke reduseres så
lenge Andøy kommune har pant i fartøyet.
8. Det er også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en
kjøpekontrakt, og forsikringsbevis på «MS SEISKJÆR».
9. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slik pant inntil lånet er tilbakebetalt.
10. 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.
11. Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen, som tar seg av
regnskapsføringen av stønadslån gitt av Andøy kommune. Søker bes ta kontakt
med Utlånsforvaltningen, som ordner med sikkerhetsdokumentene og
utbetaling av lånet.
12. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.06.2018. 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.

05/2018: SØKNAD STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:

Vedtak utsettes til søker har fått redegjort for saken.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 05/2018 Vedtak:

Vedtak utsettes til søker har fått redegjort for saken.
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06/2018: SØKNAD PROSJEKTMIDLER ANNIE
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 40.000 til Teaterklubb’81s produksjon av
musikalen «Annie».
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet, rammeavsetning for
kultur- og næringsmidler.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og utgiftene dokumentert i
henhold til budsjett.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 06/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 40.000 til Teaterklubb’81s produksjon av
musikalen «Annie».
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet, rammeavsetning for
kultur- og næringsmidler.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og utgiftene dokumentert i
henhold til budsjett.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.
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07/2018: SØKNAD STØTTE NORDLYST
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 25.000,- til Nordlyst 2018. Tilskuddet bevilges
fra det kommunale næringsfondet, rammeavsetning for kultur- og
næringsmidler.
2. Tilskuddet utbetales når arrangementet er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til søknad.
3. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 07/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 25.000,- til Nordlyst 2018. Tilskuddet bevilges
fra det kommunale næringsfondet, rammeavsetning for kultur- og
næringsmidler.
2. Tilskuddet utbetales når arrangementet er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til søknad.
3. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
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08/2018: SØKNAD NÆRINGSTILSKUDD
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 25.000 til Rock mot Rus 2018. Tilskuddet
bevilges fra det kommunale næringsfondet, rammeavsetning for kultur- og
næringsmidler.
2. Tilskuddet utbetales når arrangementet er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til søknad.
3. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 08/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 25.000 til Rock mot Rus 2018. Tilskuddet
bevilges fra det kommunale næringsfondet, rammeavsetning for kultur- og
næringsmidler.
2. Tilskuddet utbetales når arrangementet er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til søknad.
3. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
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09/2018: Rammeavsetning til kultur- og næringsprosjekter i Andøy
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar en rammeavsetning på kr 150.000,- til kultur- og
næringsprosjekter i Andøy.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet fordeles av næringsstyret etter vedtatte retningslinjer.
4. Fortløpende søknadsfrist ut året eller til midlene er fordelt.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 09/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar en rammeavsetning på kr 150.000,- til kultur- og
næringsprosjekter i Andøy.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet fordeles av næringsstyret etter vedtatte retningslinjer.
4. Fortløpende søknadsfrist ut året eller til midlene er fordelt.

10/2018: SØKNAD STØTTE ETABLERERKURS
Forslag til vedtak:

1.
2.
3.
4.
5.

Andøy kommune dekker kroner 7000 per deltaker fra Andøy kommune.
Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
Forutsetning for utbetaling er at deltakerne gjennomfører kurset.
Utbetalingen skjer når kurset er gjennomført og evalueringsrapport foreligger.
Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
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om dette tilsagnet om tilskudd.
6. Tilsagnet er gyldig til 30.06.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 10/2018 Vedtak:

Andøy kommune dekker kroner 7000 per deltaker fra Andøy kommune.
Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
Forutsetning for utbetaling er at deltakerne gjennomfører kurset.
Utbetalingen skjer når kurset er gjennomført og evalueringsrapport foreligger.
Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
6. Tilsagnet er gyldig til 30.06.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
1.
2.
3.
4.
5.

11/2018: SØKNAD ETABLERINGSTILSKUDD
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 30% av de oppgitte investeringskostnadene, inntil
kroner 28.863, i etableringstilskudd til Sara Wangen - Total Helse.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når investeringen er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til søknad.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
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Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt

NÆR- 11/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 30% av de oppgitte investeringskostnadene, inntil
kroner 28.863, i etableringstilskudd til Sara Wangen - Total Helse.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når investeringen er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til søknad.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

12/2018: SØKNAD UTVIKLINGS- OG MARKEDSFØRINGSTILSKUDD
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 30%, inntil kroner 44.100,-, av den totale
kostnadsrammen i etablerertilskudd til bygging av kjøkken i Ullas Kafe.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når utbyggingen er gjennomført og kostnadene er
dokumentert.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
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NÆR- 12/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 30%, inntil kroner 44.100,-, av den totale
kostnadsrammen i etablerertilskudd til bygging av kjøkken i Ullas Kafe.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når utbyggingen er gjennomført og kostnadene er
dokumentert.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

13/2018: SØKNAD VIDEREUTVIKLING HVERDAGSENDRING
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 32,4% av innsendt kostnadsramme inntil kroner
20.000,- i tilskudd til oppgradering av inventar, etablering av nettbutikk og
markedsføringstilskudd.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og utgiftene i henhold til
søknad er dokumentert.
4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 13/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 32,4% av innsendt kostnadsramme inntil kroner
20.000,- i tilskudd til oppgradering av inventar, etablering av nettbutikk og
markedsføringstilskudd.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og utgiftene i henhold til
søknad er dokumentert.
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4. Tilskuddet ytes etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse
om dette tilsagnet om tilskudd.
5. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
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