ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
Næringsstyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

20.02.2020
Samskap
Kl. 09.00-11.00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig til robin.jorgensen@andoy.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere
innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
Samskap.
Innkalt:
Knut Nordmo
Kolbjørn Blix
Tommy Søberg
Birger Elverum
Eirik Norvoll
Marita Thanke Hansen
Odd Roger Enoksen
Ragni Mortensen

Andøy kommune

Knut Nordmo
Leder næringsstyret

Saksliste
Sak nr.
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020

Sakstittel
FASTE SAKER
SØKNAD SAK 19/916 MARMELKROKEN
SØKNAD SAK 19/1220 FRA EGGA UTVIKLING
SØKNAD SAK 20/55 VESTERÅLEN MATFESTIVAL
SØKNAD SAK 20/47 NÆRINGSLÅN OG TILSKUDD

U.off jmfr
forvaltningsloven
§13

REFERATSAKER
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ANDØY KOMMUNE

FASTE SAKER
Saksbehandler
Robin Vestgård Jørgensen

Saksnr.
01/2020

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
20/138

Møtedato
20.02.2020

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 19/916 MARMELKROKEN
Saksbehandler
Robin Vestgård Jørgensen

Saksnr.
02/2020

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
19/916

Møtedato
20.02.2020

Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 40 % av totalbeløpet, inntil kroner 72.960,- til
Seppola Kultur og Aktivitet ENK, org nr 992235918 til investeringer i forbindelse med
oppgradering av dobbeltrom.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er ferdig 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 30.06.2020. 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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Bakgrunn for saken:
Marmelkroken ønsker å videreutvikle utleierommene, og med dette ta ut et
verdiskapingspotensial som de mener vil kunne realiseres med relativt lave investeringer.
Marmelkroken skal utvikles til et reiselivstilbud med høy kvalitet og lønnsom drift. En
reason-to-go for målgruppen med renommé som overnatting og opplevelsestilbud i
toppsiktet. Marmekrokens styrke vil ligge innen kundesegmentene «Birdies»
(fuglekikkere) og gjester som oppsøker nærhet til natur, ro & harmoni.
I påvente av at Mulighetsstudiet realiseres, er det viktig å komme i gang med utvikling av
flere naturopplevelser og endre fra selvhusholdsleiligheter til overnatting med frokost
inkludert.
Faktiske opplysninger:
Marmelkroken ble etablert i 2008. Marmelkroken tilbyr overnatting, bespisning og
aktiviteter. Med de utviklingstrekk bedriften er inne i, ser de behov for investering i en
oppgradering av overnatting fasilitetene for videre vekst. Med disse investeringene vil de
øke kvaliteten av oppholdet og endre forretningsgrunnlaget. Overnattingen utgjør stor
del av omsetningen, spesielt i turistsesongen. Per oktober 2019 var nettoinntekter på
357 436 kr mot 35 818 kr året før. Bedriften har i utgangen av 2019 allerede for booket
60% av det som ble booket totalt i 2018, for 2020 sesongen.
Kostnad
Oppgradering og etablering av dobbeltrom 1. fase
Administrasjon og prosessledelse
Uforutsett
SUM
Finansiering
Offentlig tilskudd (KNF)
Egenkapital
Eget arbeid
Annen støtte
Sum

Omsøkt
andel
50%
35%
15%

Omsøkt
beløp
160.500,12.800,9.100,182 400,Omsøkt
beløp
91.200,63.840,27.360,182.400,-

Godkjent
andel
40%
35%
15%
10%

Godkjent
beløp
160.500,12.800,9.100,182 400,Godkjent
beløp
72.960,63.840,27.360,18.240,182.400,-

Vurdering:
Næringsavdelingen vurderer det som positivt at selskapet ønsker å øke kvaliteten på tilbudet som
blir tilbudt. Investeringene de nå ønsker å gjennomføre vil gjøre det mulig å heve standarden og
totalopplevelsen av det som blir tilbud på Marmelkroken. Ved at bedriften har hatt en økning i
besøkende er det flere besøkende som krever en viss standard. Ved å øke standarden vil man
tilfredsstille de gjestene som krever høyere standard en det som er i dag. Marmelkroken AS er en
betydelig aktør rettet mot turister i lokalsamfunnet.
Det innstilles på en positiv behandling av søknaden på 40 % av totalbeløpet, inntil kroner 72.960,-.
Dette tilsvarer 80% av det beløp det er søkt om.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 19/1220 FRA EGGA UTVIKLING
Saksbehandler
Robin Vestgård Jørgensen

Saksnr.
03/2020

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
19/1220

Møtedato
20.02.2020

Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret innvilger Egga utvikling, org.nr 982972825 et tilskudd på kr.
7000,- per deltaker til prosjektet «Støtte til Etablererkurs i Vesterålen 2019 Andøy kommune» totalt kr.14 000,-.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført i henhold til oppsatt
kostnadsplan og utgiftene dokumenter.
4. Tilsagnet er gyldig inntil 30.06.2020. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.
5. 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. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.
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Bakgrunn for saken:
Egga Utvikling er en utviklingsaktør for næringslivet langs kysten i nord. I en voksende
næring som stadig møter nye marked, stilles det også stadig større krav og forventninger
til den enkelte bedrift. Vår jobb er å bistå disse bedriftene, slik at deres hverdag blir
enklere. Vi motiveres av at andre lykkes. Våren 2019 ble Fabrikken Næringshage en del av
Egga Utvikling. Den nye organisasjonen består av 18 ansatte fordelt på fem kontorer i
Vesterålen og Lofoten. Bedriften har store ambisjoner om videre vekst i regionen.
Innovasjon Norge støtter prosjektet med inntil 335 200 kroner. Øvrige kommuner i
Vesterålen gir støtte på kr 7000 kroner per kursdeltaker fra egen kommune.
To deltakere fra Andøy kommune deltok, og vi ber derfor om støtte på 14 000 kroner fra
Andøy kommune.
Faktiske opplysninger:
Etablererkurset ble gjennomført høsten 2019 over 4 samlinger.
Kurset støttes av Innovasjon Norge, men vi er også avhengig av at kommunene i
Vesterålen dekker deler av egenandelen til kursdeltakerne. Egenandelen som vi ber om
dekning for er på 7000 kroner per deltaker per kommune. Det overordnede målet med
kurset er at 50% av deltakerne skal være etablert med egen bedrift innen 6 måneder etter
endt kurs.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Viktige forhåndsrefleksjoner ved bedriftsetablering (skal/skal ikke?)
Forretningsidé, idéutvikling, visjon og resultatmål
Forretningsmodellering og verktøy for dette
Produkt-/tjenesteutvikling
Marked: Markedsstrategi, konkurrentanalyse, markeds-/salgsaktiviteter
Økonomi: Produktkalkyler, budsjett (salgs-/drifts-/likviditetsbudsjett), enkel
regnskapsinnføring, kapitalbehov, finansiering, off. virkemidler
Kritiske suksessfaktorer, risiko, styrker og utfordringer ved forretningsidéen/-planen
Samarbeidspartnere, økonomistyring
Formelle krav ved etablering, valg av selskapsform – fordeler og ulemper
Bruk av www.altinn.no som verktøy for etableringen og i kommunikasjon med
myndigheter (regnskap, skatt, merverdiavgift, regelverk etc.)
Websider, netthandel og bruk av sosiale media
Presentasjonsteknikk, profilering og bruk av media
Nettverksbygging (faglig og personlig)

Kostnad
Betaling for to kursdeltagere. 7 000.- per deltager
SUM
Finansiering
Betaling for to kursdeltagere. 7 000,- per deltager
Sum

Omsøkt
beløp
14 000
14 000

Godkjent
beløp
14 000
14 000

Omsøkt
beløp
14 000
14 000

Godkjent
beløp
14 000
14 000

Tidsplan gjennomføring av prosjektet: Gjennomført
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Vurdering:
Etablererkurset gir deltakerne et godt grunnlag for oppstarten av deres egen bedrift, da de
får innsikt i hele prosessen ved etablering av nye bedrifter. Gjennom etablererkurset får
gründerne også et viktig nettverk med andre gründere i regionen.
Etablererkurset vurderes til å være et positivt og viktig tiltak for nyetableringer i Andøy, og
det innstilles derfor på å dekke kurskostnader på kroner 7000,- per deltaker fra Andøy.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 20/55 VESTERÅLEN MATFESTIVAL
Saksbehandler
Robin Vestgård Jørgensen

Saksnr.
04/2020

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
20/55

Møtedato
20.02.2020

Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å bevilge kroner 20.000 til Vesterålen Matfestival org nr
993177849 til gjennomføring av Vesterålen Matfestival 2020.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og utgiftene dokumentert i
henhold til godkjent kostnadsplan.
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 20.11.2020. 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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Bakgrunn for saken:
Vesterålen Matfestival er en regional matfestival, med arrangementer i alle kommuner i
Vesterålen. Festivalen var ny i 2010. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og
spennende arktiske mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil
skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur
og opplevelse. Vesterålen Matfestival er den første festivalen i Vesterålen som har
arrangement I alle kommunene.
Faktiske opplysninger:
Vi ønsker å markedsføre hele regionen, og å binde sammen alle som arbeider med mat i
Vesterålen. Tidspunktet for festivalavviklingen er gunstig - helt i starten av høsten, og i det
man gjerne kaller for skuldersesongen. Det er særlig viktig for reiselivet å utnytte
skuldersesongene for å bli mer økonomisk robust. Vesterålen Matfestival skal virke
samlende og stimulerende på lokalmatprodusenter. I Vesterålen er det i dag få aktører og
små bedrifter, men med viktige ringvirkninger for reiselivet, lokalsamfunnet og
lokalsamfunnets identitet.
Vesterålen Matfestival vil skape møteplasser og arenaer for næringer i vekst, samt skape
en møteplass for samarbeid mellom amatører og profesjonelle.
I forbindelse med vedtaket i 2018 oppfordret næringsstyret Vesterålen Matfestival til å
søke igjen ved en senere anledning, med forbehold om at Andøybedrifter er mer involvert
og ringvirkningene for næringslivet i kommunen er større og tydeligere.
Aktiviteter som vil være i Andøy kommune er følgende:
Fish and cook med Havblikk, her kan du bli med ut å fiske i en flott båt, der det lages mat
av all fisken man får og setter det sammen med lokalt tilbehør.
Det vil være et eget arrangement med mat fra fjæra, hvor man spiser av det som finnes i
fjæra.
I tillegg så er det lokale mataktører fra Andøy kommune på markedet til Vesterålen
Matfestival.
Videre er det stort fokus på å utnytte de lokale ressursene som er i regionen. Det gjennom
tradisjonsrikmat og bruk av lokale ressurser.
Kostnadsplan
Tittel
01 Innkjøp
02 Regnskapsføring og revisjon
03 Arrangementskostnader
04 Prosjektledelse
05 Annen kostnad
06 Møter og reiser
07 Markedsføring
Sum kostnad

Sum
Kr 30.000, Kr 20.000, Kr 65.000, Kr 80.000, Kr 170.000, Kr 30.000, Kr 80.000, Kr 475.000, -
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Tittel
01 Tilskudd fra næringsfondet
02 Medlemskontingent
03 Egenkapital
04 Eget arbeid
05 Andre finansieringskilder
06 Arrangementsinntekter
Sum finansiering

Sum
Kr 20.000, Kr 15.000, Kr 70.000, Kr 170.000, Kr 110.000, Kr 90.000, Kr 475.000, -

Vurdering:
Vesterålen Matfestival legger vekt på lokal mat og har matopplevelser i fokus, og er med
dette i utgangspunktet et prosjekt det er interessant for Andøy kommune å være en del
av. Andøy kommune er positiv til festivalen, men ønsker større involvering av
Andøybedrifter i selve festivalen og andre arrangementer i regi av Vesterålen Matfestival.
For å kunne støtte prosjektet økonomisk, er det ønskelig at det også skal ha ringvirkninger
for næringslivet i Andøy. Vesterålen Matfestival opplyser at en god del av mataktører fra
Andøy med på årets Festivalmarked.
Det innstilles derfor på tilskudd kr 20.000, - for 2020.
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ANDØY KOMMUNE

REFERATSAKER
Saksbehandler
Robin Vestgård Jøregensen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
20/138

Utvalg
Næringsstyret

Møtedato
20.02.2020

Referatene tas til etterretning.
TILSAGN SAK 20/46 SØKNAD FRA EGGA UTVIKLING
Næringssjefen har på delegasjonsmyndighet fattet følgende vedtak:
1. Næringssjefen innvilger Egga utvikling, org.nr 982972825 et tilskudd på kr. 5000,- til
prosjektet «Skreikonferansen 2020».
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført i henhold til oppsatt kostnadsplan og
utgiftene dokumenter.
4. Tilsagnet er gyldig inntil 30.06.2020. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
5. 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. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.
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