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

Sakliste
Sak nr.
25/2020
26/2020
27/2020
28/2020
29/2020
30/2020
31/2020
32/2020

35/2020
36/2020
37/2020
38/2020
39/2020
40/2020
41/2020

Sakstittel
FASTE SAKER
ORIENTERINGER
SØKNAD SAK 20/1040 PROSJEKTBYRÅ HELENA HALS
SØKNAD SAK 20/1059 ARCTIC PRESENTATION
SØKNAD SAK 20/1147 EGGA UTVIKLING
SØKNAD SAK 20/446 ALVELAND AS
SØKNAD SAK 20/1051 ATELIER MONA
SØKNAD SAK 20/1200 NORGES BONDE OG
SMÅBRUKARLAG
SØKNAD SAK 20/1230 KOPP&SJEL
SØKNAD SAK 20/1238 ANDENES HERREEKVIPERING
AS
SØKNAD SAK 20/1249 HVALSAFARI AS
SØKNAD SAK 20/1251 LØDDING SOLVOLL AS
SØKNAD SAK 20/1259 VESTERÅLEN VEKST AS
SØKNAD SAK 20/1260 ATELIER NØSS, SIRI TOLLEFSEN
SØKNAD SAK 20/1261 SEA SAFARI ANDENES AS
SØKNAD SAK 20/871 STAVE CAMPING AS
SØKNAD SAK 20/1135 J.M.NILSEN FISK AS

42/2020

SØKNAD SAK 20/1290 STØNADSLÅN

43/2020

SØKNAD SAK 20/1335 SUS v/Jacob Søreng og Robin
Alsos

33/2020
34/2020

U.off, jfr.
Offentlighetsloven
s §13 og
Forvaltningsloven
s § 13.2
U.off, jfr.
Offentlighetsloven
s §13 og
Forvaltningsloven
s § 13.2
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25/2020: FASTE SAKER
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

Leder redegjorde for at det er tatt inn en tilleggssak 43/2020.
NÆR- 25/2020 Vedtak:

Innkalling og saksliste med tilleggssak godkjent.

26/2020: ORIENTERINGER

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:
Næringsstyret ble orientert om :
- Status næringsfond og stønadslån.
- Organisering av næringsavdeling fra 1.1.2021 v/rådmann

NÆR- 26/2020 Vedtak:

Tatt til orientering.

27/2020: SØKNAD SAK 20/1040 PROSJEKTBYRÅ HELENA HALS
Forslag til vedtak:
Søknad fra Prosjektbyrå Helena Hals,Skarstein, 8485 Dverberg om tilskudd fra kommunens
næringsfond på kr 38.500 til utvikling av Skjoldehamnbrosjyre, innstilles på avslag.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 27/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
28/2020: SØKNAD SAK 20/1059 ARCTIC PRESENTATION
Forslag til vedtak:
Søknad fra Arctic Presentation Tom Erik Moe, Vestregt. 76, 9008 Tromsø om tilskudd fra
kommunens næringsfond på kr 10.000 til prosjekt å utarbeide en felles markedsføing av de
naturgitte muligheter for etablering i Nord Norge , innstilles på avslag.

Side 3 av 12

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 28/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
29/2020: SØKNAD SAK 20/1147 EGGA UTVIKLING
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 24% av totalbeløpet et tilskudd på kr. 25 600,- til
Egga utvikling, org.nr 982972825 deltaker til prosjektet «Støtte til digitalt etablererkurs i
Vesterålen 2020 - Andøy kommune».
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 30.06.2021. 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.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 29/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
30/2020: SØKNAD SAK 20/446 ALVELAND AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 50% av totalbeløpet, inntil kroner 41 900,-

2.
3.
4.

5.

6.

til Alveland As, org nr. 994473751 til Støtte om utforming av nettbutikk.
Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet.
Tilskuddet utbetales når prosjektet er ferdig og utgiftene dokumentert i henhold
til søknad.
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.
Tilsagnet er gyldig et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene,
så er dette tilsagnet ugyldig.
Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.
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Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 30/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

31/2020: SØKNAD SAK 20/1051 ATELIER MONA
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 41,4% av totalbeløpet, inntil kroner 60 000,- til
Atelier Mona ENK, org nr. 924741171 for prosjekt nettbutikk
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 31/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
32/2020: SØKNAD SAK 20/1200 NORGES BONDE OG SMÅBRUKARLAG
Forslag til vedtak:
Søknad fra Nordland Bonde- og Småbrukarlag, org.nr.: 971 391 863 om tilskudd fra kommunens
ekstraordinære næringsfond på kr 25.000,- til prosjekt «Velg melk Nordland» avslås.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 32/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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33/2020: SØKNAD SAK 20/1230 KOPP&SJEL
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 30% av totalbeløpet, inntil kroner 45.180,- til
Kopp & Sjel ENK, org nr. 918648828 for prosjekt nettbutikk.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 33/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

34/2020: SØKNAD SAK 20/1238 ANDENES HERREEKVIPERING AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 25% av totalbeløpet, inntil kroner 100 000,- til
Andenes Herreekvipering AS, org nr. 910159518 for Nettbutikk – Andenes
Herreekvipering
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:
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NÆR- 34/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

35/2020: SØKNAD SAK 20/1249 HVALSAFARI AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 41% av totalbeløpet, inntil kroner 45 000,- til
Hvalsafari AS, org nr. 954 583 996 for utvikling av hjemmeside med nettbutikk.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 35/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

36/2020: SØKNAD SAK 20/1251 LØDDING SOLVOLL AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 45% av totalbeløpet, inntil kroner 70.000,- til
Lødding Solvoll AS, org nr. 918668764 for FASILITETER NORDLYSTURER / VINTERTURER
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.
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Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 36/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

37/2020: SØKNAD SAK 20/1259 VESTERÅLEN VEKST AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 50% av totalbeløpet, inntil kroner 35 350,- til
Vesterålen Vekst AS, org nr. 987 161 094 for «Omstilling – nytt fokusområde».
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

Eirik Norvoll meldte seg inhabil i saken. Leder la frem forslag om å erklære han inhabil.
Enstemmig vedtatt, og Norvoll ble meldt ut av møtet.
NÆR- 37/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
38/2020: SØKNAD SAK 20/1260 ATELIER NØSS, SIRI TOLLEFSEN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 43,5% av totalbeløpet, inntil kroner 30.000,- til Siri
Tollefsen ENK, org nr. 985128472 for prosjekt nettbutikk.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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.
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5. Tilsagnet er gyldig et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 38/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

39/2020: SØKNAD SAK 20/1261 SEA SAFARI ANDENES AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 36% av totalbeløpet, inntil kroner 60 000,- til Sea
Safari Andenes AS, org nr. 896119982 for Utvikling og produksjon av turist brosjyre/informasjons materiell
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

Gunnar Jan Olsen meldte seg inhabil i saken. Leder la frem forslag om å erklære han inhabil.
Enstemmig vedtatt og Gunnar Jan ble meldt ut av møtet.
NÆR- 39/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
40/2020: SØKNAD SAK 20/871 STAVE CAMPING AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 8% av totalbeløpet, inntil kroner 200.000,- til
Stave Camping AS, org nr. 916571798 for prosjekt søknad støtte Covid-19.
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2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 40/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

41/2020: SØKNAD SAK 20/1135 J.M.NILSEN FISK AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 50% av totalbeløpet, inntil kroner 300.000,- til JM
Nilsen Fisk, org nr. 994684647 for Fryseanlegg ink. nødvendig utstyr og installasjon.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 41/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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42/2020: SØKNAD SAK 20/1290 STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 325.000,- til Terje Adelsten
Iversen ENK for kjøp av fartøy MS INGE LM8810, 35 fot til kroner 1.300.000.
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 4-fire - 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 med inventar og tilbehør og forsikringssummen. Lånet
forutsettes sikret mot pant i «MS INGE LM8810» , kjennesignal «LM8810», med prioritet
etter DNB, kr 625 000,-.
6. 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.
7. 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.
8. Det er også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en kjøpekontrakt, og
forsikringsbevis på fartøyet.
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 17.12.2021. 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 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 42/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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43/2020: SØKNAD SAK 20/1335 SUS v/Jacob Søreng og Robin Alsos
Forslag til vedtak:
1. Næringstyret innvilger tilskudd 25% av totalbeløpet på 100.000 inntil kr 25.000 til kjøp av
båt og utstyr til SUS ved Jacob Søreng og Robin Alsos.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført og utgiftene 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 31.01.21. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av tiltaktet i media.

Næringsstyret 17.12.2020:
Behandling:

NÆR- 43/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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