ANDØY KOMMUNE
Stab

Næringsstyret

Vår ref.
15/622-1/SEBJ

Deres ref.

Dato:
18.05.2015

MØTEBOK FRA MØTE I NÆRINGSSTYRET 13.05.2015 KL 1200-1530 MØTESTED: ANDØY RÅDHUS, FORMANNSKAPSSALEN
Møtte fra Næringsstyret:
Knut A Nordmo (leder)
Tom Arne Pettersen
May Johannessen
Thor Wold
Marita Thanke Hansen
Møtte ikke fra Næringsstyret:
Morten Ellingsen
Andre møtende:
Eirin Fjellvang fra NAV under orienteringssaken/temamøte.
Bjørnar Sellevold – næringssjef og sekretær for Næringsstyret
Lederen ønsket velkommen.
Næringssjefen opplyste at han hadde to saker i tillegg til sakslisten, som var
søknader om stønadslån fiskefartøy.
I tillegg to orienteringssaker:
a) Næringsstyrets oppdrag fra formannskapet om å behandle/planlegge ”en
næringspolitisk konferanse for fiskeriene i Andøy”.
b) Status ”stønadslån fiskerfartøy”, med info om fangst og fangstverdi i 2014
spesifisert på de enkelte fartøy. En ønsket oversikt fra Næringsstyret.
Leder av Næringsstyret mente at orienteringssak a) ble satt opp som egen sak.
Sakslisten godkjent.
Med to tilsendte tilleggssaker – stønadslån fiskefartøy til Tony Andrè Kaurin og
Magnus Andersen – ble sakslisten godkjent.
Orientering fra Eirin Fjellvang, 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.
Postadr.:
Postboks 187
8483 Andenes

Telefon:
76 11 50 00

Telefaks:
76 11 50 15

Bankgiro:
1503.45.45674

E post:
postmottak@andoy.kommune.no

Orienteringen ble konsentrert om følgende:
Arbeid med bistand:
Et tiltak som kan hjelpe jobbsøker inn i ordinært arbeidsmarked. I arbeid med
bistand får man hjelp av en tiltaksarrangør til å finne en arbeidsplass i tråd med
ønsker.
Mentor:
Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega eller medstudent på arbeidsplassen.
Personen kan gi ekstra bistand på jobb. En bedrift kan få inntil kr 15 000 i tilskudd pr
mnd. Aktuell ordning der arbeidssøker har språkutfordringer. Det kan gis tilskudd til
gjennomføring av sikkerhetskurs for sjøfolk.
Fjellvang opplyste at det ikke var automatikk i at NAV dekket utgiftene til
sikkerhetskurs, men at hvert enkelt tilfelle ble vurdert og fattet vedtak på.
Lønnstilskudd:
Det kan gis lønnstilskudd på 50% i en periode på 3-6 mndr.
Tilskuddsordningene er aktuelle bl a for bosatte flyktninger og andre nye innbyggere,
som kommer fra mange land.
Dersom bedriftene er ”tent” på å ta inn fremmede, og ser disse som potensielt
verdifulle arbeidere i fremtiden, er de mange ordningene fra NAV er viktig medskjøyt
for å kompensere/redusere lønnsutgiftene i bedriften.
Det forutsetter at ledelsen i bedriftene er motivert, og ser verdien i å rekruttere
fremmede inn i sin virksomhet. Det gjelder også offentlig sektor.
Dette tema er i høyeste grad aktuelt i dag, der vi ser at utgiftene på sosialhjelp i
kommunens regnskap er rekordhøye.
Fjellvang skrøt av teknisk sektor i kommunen, som hadde gitt
deltidsjobb/arbeidspraksis for flere utlendinger.
Sett i forhold til den store økningen av utgiftene til sosialhjelp, kan man reise
spørsmålet om det ikke hadde vært ”lurt” av kommunen å sette av personresurs, som
skal arbeide spesielt med motivering til næringslivet og offentlig sektor om å forstå
viktigheten av å ta inn ”våre nye landsmenn” i arbeid, samt bruke maksimalt av de
virkemidlene som NAV har til disposisjon.
Næringssjefen har en mistanke om at vi i Andøy ikke utnytter denne muligheten.
Næringspolitisk konferanse for fiskeriene i Andøy.
Næringssjefen har lagt frem notat om saken, som viser dimensjonen i et stort
prosjekt med å planlegge/gjennomføre en slik konferanse.
Næringssjefen har ikke prioritert å opparbeide/fornye kompetansen om å kunne være
konferanseansvarlig/planlegge en slik konferanse. Det har sammenheng med at
bemanningen er skåret ned til èn person, og at slike tiltak ikke er vedtatt i
Handlingsprogrammene for tiltaksarbeid i årene fra og med 2010 til 2015.
Konsekvensen av dette er at kommunen må kjøpe konsulenthjelp til planlegging og
gjennomføring av en slik stor konferanse.
Formannskapet har imidlertid vedtatt følgende i sitt møte 20.04.2015:
”Notat vedrørende næringspolitisk konferanse for fiskeriene i Andøy oversendes
Næringsstyret for videre behandling/planlegging”.
Næringsstyret diskuterte saken, og det ble enighet om at man skulle vurdere en
organisering av arbeidet, med det mål å gjennomføre en slik konferanse.
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Næringssjefen etterlyste hvilket overordnet mål kommunestyret hadde med å foreslå
en slik konferanse. Hva vil man oppnå? Hvilke tema ønskes belyst?
Kommunen har en tilrettelegger-rolle f eks i forbindelse med politikk på fiskerifronten.
Når man fastsetter mål for konferansen, er det viktig å tenke gjennom om det er
fiskeindustrien eller fiskebåteierne man ønsker i tale på en slik konferanse. Hva
forutsetter kommunen av innsats fra disse aktørene, eller hva forutsetter aktørene at
kommunen gjør?
Eller har kommunen klare politiske føringer eller anbefalinger overfor
fylkeskommunale- og/eller statlige myndigheter, når man drar i gang en
næringspolitisk konferanse for fiskeriene i kommunen?
Det er for tiden svært mange konferanser om tema fra fiskerinæringen – ikke minst i
kjølvannet etter Tveteraas-utvalget.
Hva skal skille denne konferansen fra de mange andre?
Hva ønskes oppnådd med konferansen?
Næringssjefen anbefaler at man går i dialog med Andøy Næringshage om et evt
oppdrag om planlegging/gjennomføring av en næringspolitisk konferanse for
fiskeriene i Andøy. Det er viktig å gi næringshagen oppdrag. Det er gjennom
oppdrag kompetansen utvikles.
Andøy har ligget lavt mhp forskjellige konferanser, som vi ser andre kommuner
gjennomføres.
I stor grad har Fabrikken Næringshage på Sortland og Fiskeriparken på Myre hatt
oppdrag som ”konferanseutviklere” i vår region, der det offentlige i stor grad har
betalt for konsulenthjelpen. På disse stedene er det gjennom år etablert en
spisskompetanse som kursarrangører.
Knut A Nordmo mente det kunne være verdifullt å involvere flere forskjellige
organisasjoner i planleggingen/gjennomføringen av konferansen.
Nordmo og Sellevold tar møte med Andøy Næringshage for å diskutere saken, evt få
inn tilbud om å kunne utføre en slik jobb.
Næringssjefens notat om saken ser slik ut:
Andenes, 8. april 2015
Til rådmann, ordfører og leder i Næringsstyret
NÆRINGSPOLITISK KONFERANSE FOR FISKERIENE I ANDØY
Bakgrunn.
Jeg har fått oversendt kommunestyrets vedtak etter behandlingen av sak ”Sjømatpolitiske
strategier for Vesterålen” den 23.02.15. Vedtaket har følgende ordlyd pkt 9:
”Med sikte på å skape et bedre grunnlag for fiskerinæringa i kommunen, skal Andøy
kommune ta initiativ til at det i første halvår 2015 arrangeres en næringspolitisk konferanse
for fiskeriene i kommunen – med stor faglig bredde, i samarbeid med de aktører og
organisasjoner som er aktuelle for fiskebåtsida, mottaks/foredlings- og omsetningsledd,
finansnæringa og statlige aktører, og med forskningsmiljøene ikke minst.
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Fakta.
1. En næringspolitisk konferanse, med den bredde kommunestyret legger opp til, krever
et omfattende forarbeid. Faktisk så omfattende, at det nokså sikkert ikke er mulig å
gjennomføre i første halvår 2015, slik vedtaket lyder.
2. Aktører på fiskebåtsiden lokalt, er flere aktive fiskebåteiere.
3. Aktører på organisasjonssiden lokalt, er Andøy Fiskarlag.
4. Aktører på mottaks-, foredlings- og omsetningsledd lokalt, er
- Andenes Havfiskeselskap AS, Andenes
- Jangaard Export Andenes AS, Andenes
- Andenes Fiskemottak AS, Andenes
- J M Nilsen Fisk AS, Nordmela
- Ayanda AS, Andenes
- Wahl Prosess Utvikling AS, Risøyhamn
5. Aktører fra finansnæringen lokalt, er
- Sparebank 1 Nord Norge, Andenes
- DNB avd Andenes
6. Aktører fra finansnæringen utenom kommunen er
- Innovasjon Norge avd Nordland, Bodø
7. Andre aktører
- Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL)
- Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
- Eksportbedrifter for fisk
- Nordland fylkes fiskarlag
- Kystverket
- Nordland fylkeskommune
- Nærings- og fiskeridepartementet
8. Forskningsmiljø
Her begrenser jeg meg til å nevne NOFIMA, som driver forskning og utvikling for
fiskeri-, havbruks- og matnæringene. Noen av hovedforskningsområdene, som
muligens kunne være nyttig å ha med på konferansen:
-

Fangstbasert akvakultur. Villfisk holdes levende for å øke både kvalitet og verdi
på fangsten.
Marin bioteknologi. Fokus på restråstoff (slog).
Mat og helse. Forskere hjelper matprodusenter å utvikle mat for bedre helse. Det
kan dreie seg om nye produkter, forbedrede produksjonsmetoder, riktig
emballering, lagringsbetingelser og tilberedning.
Næring og bedrift. Kartlegger og analyserer bedrifter innen fiskeri.
Prosessteknologi. Teknologier og bevaringsmetoder for at maten skal være trygg
og holde høy kvalitet.
Råvare og prosess. Forskerne har kompetanse på råvarer, effektiv produksjon og
råvareutnyttelse, måling og styring.
Sjømatindustri. Forskerne vet hvordan bedre kvaliteten på sjømaten, hvordan
råstoffet kan håndteres og utnyttes best mulig, og hvordan fiskeindustrien kan øke
verdien på produktene.

Hva er målet med konferansen?
Hvilke tema skal bidra til å nå målet, og gi inspirasjon for oss som vil være med å
utvikle Andøy?
Budsjett.
Hvordan finansiere konferansen? Bestemme konferanseprogram, klarering av
foredragsholdere og avtale med dem, lokalleie, arrangement m.v.
Næringssjefens syn/forslag:
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a) Ut fra at Andenes havn er så til de grader prioritert av Kystverket, som fremtidig
viktig fiskerihavn, vil enhver konferanse som tar opp tema om utvikling av
fiskerinæringen, være til pluss for oss. En næringspolitisk konferanse vil være
viktig akkurat nå.
b) Vi må ha et møte å snakke om konferansen.
c) Jeg foreslår at vi allerede nå involverer Andøy Næringshage, som er nystartet og
inntil videre et underbruk av Fabrikken Næringshage AS, Sortland. De har
kompetanse på å forberede, rekruttere til konferansen samt gjennomføre.
Gjennom det arbeide som Andøy Næringshage må gjøre i kontakt med aktører, vil
det skapes relasjoner, som igjen vil kunne utvikle strategier og tiltak for
næringslivet, som vil satse i våre havner.
d) Vi må innse at noen konferanse i første halvår, slik k-styret har vedtatt, ikke er
mulig.
Status ”stønadslån fiskerfartøy”, med info om fangst og fangstverdi i 2014 spesifisert
på de enkelte fartøy. En ønsket oversikt fra Næringsstyret.
Næringssjefen har kartlagt hvilke stønadslån som er gyldig pr 05.03.2015.
Det er til sammen 30 lån av typen ”Lån til båt/skip” i oversikten fra Øksnes kommune,
Utlånsforvaltningen. Det er som kjent Øksnes kommune som har ”regnskaps- og
innfordringsansvaret” for Stønadslån fiskeflåten, Stønadslån landbruk og Næringslån.
På Stønadslån fiskeflåten er det restlån på til sammen kr 9 411 477.
Ved gjennomgåelse av restanselista, ble det oppdaget tre lån som skulle vært
innbetalt i sin helhet for flere år siden.
Næringssjefen har laget notat til rådmannen med ”bekymringsmelding” om at
innfordringsrutinene ser ut til ikke å være fulgt.
Det gjelder tre lån med til sammen kr 260 882.
Lån nr 96298, 135720 og 750038 i oversikten fra Øksnes kommune.
Næringssjefen ga muntlig info om noen av restlånene, med info om låntaker, båt,
fangst i 2014 og fangstverdi i 2014.
Det er flere av låntakerne som har ubetydelig fiskeriaktivitet – når man ser på antall
tonn fisk levert i 2014.
Næringssjefen lager en komplett liste til neste møte.
Sakslisten godkjent med tillegg av to ettersendte stønadslånssaker.
Referatsakene tatt til orientering.
Under referatsak ”Økonomisk oversikt næringsfondet pr 21.04.2015 opplyste
næringssjefen at tilføring av midler fra Andøy kommune i budsjett 2015 ikke er
kr 340 000. Det riktige beløp er kr 200 000.
Dette har rådmannen informert næringssjefen om.
Knut A Nordmo mente at dette ikke kunne være riktig.
Han mente å huske at kommunestyret gjorde tilleggsbevilgning til næringsfondet, slik
at kr 340 000 er det riktige beløp.
Nordmo skulle undersøke saken.
Inntil dette er avklart, vil næringssjefen forholde seg til informasjonen fra rådmannen.
Følgende saker ble behandlet:
Arkivsaksnr. 14/1535. Sissel H og Geir Johnny Johansen, Bjørnskinn.
Søknad om inversteringstilskudd.
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Under behandlingen av saken ble May Johannessen erklært innhabil.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å gi tilsagn om investeringstilskudd 20% - inntil kr
50 000 knyttet til investeringer på ca kr 250 000 i ombygging av to plansiloer
for å kunne ha dyr der, strekkmetall/sauinnredninger, vannforsyning, støping
av gulv for møkkakjeller, porter m.v.
1. Investeringstilskuddet belastes kommunalt næringsfond.
2. Investeringstilskuddet betales ut når utgiftene er dokumentert.
3. 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.
4. Tilsagnet er gyldig til 30.09.2015. 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. 15/354. Karstein Kristiansen Entreprenør AS, Åse.
Søknad om tilskudd til kompetanseheving.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å gi tilsagn om tilskudd til kompetanseheving til
Karstein Kristiansen Entreprenør AS, Åse med 50% - inntil kr 85 000.
2. Kompetansehevingstilskuddet belastes kommunalt næringsfond.
3. Kompetansehevingstilskuddet betales ut når de kompetansehevende tiltak er
gjennomført, og 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 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. 15/442. Nordhav Fiskeriselskap AS, Andenes.
Søknad om stønadslån fiskefartøy.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å tilby stønadslån fiskefartøy kr 700 000 til Nordhav
Fiskeriselskap AS, Andenes. Stønadslånet skal brukes til å delfinansiere kjøp av
MS ”Stormfuglen”, som kjøpes fra Hammerfest. Total pris kr 5 500 000.
1. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire –år regnet fra utbetalingsdato -med
nedbetaling deretter over 5-fem- år med halvårlige terminer.
2. 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.
3. Lånet gis mot pant i MS ”Stormfuglen”, med inventar og tilbehør og
forsikringssummen. For øvrig gjelder de betingelser som er fastsatt i "Regelverk
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4.

5.
6.
7.
8.

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 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.
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.
Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slikt pant inntil lånet er tilbakebetalt.
Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.03.2016. 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.
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. 15/581. Magnus Andersen, Dverberg.
Søknad om stønadslån fiskefartøy.
Næringsstyret vedtok følgende:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge søknaden fra Magnus Andersen, Dverberg om
stønadslån fiskefartøy kr 500 000.
Stønadslånet skal brukes til å delfinansiere kjøp av fiskefartøyet MS ”Havbryn”
med kvote – total prosjektpris ca kr 6 500 000.
2. Næringsstyret ser positivt på utviklinga av Magnus Andersen sin fiskeriaktivitet.
3. Næringsstyret er svært opptatt av sikkerheten til fiskerne, herunder at det fartøy
som kjøpes, egner seg i de havområdene hvor fiskerivirksomheten skal foregå.
4. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire –år regnet fra utbetalingsdato -med
nedbetaling deretter over 5-fem- år med halvårlige terminer.
5. 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.
6. Lånet gis mot pant i MS ”Havbryn”, 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.
7. 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.
8. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en skriftlig erklæring
fra eieren, om at fartøyet ikke må redusere dagens kvotegrunnlag på torsk, så
lenge Andøy kommune har pant i fartøyet for sitt lån.
9. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slikt pant inntil lånet er tilbakebetalt.
10. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en teknisk
vurdering/rapport fra fagkyndig person/selskap om fartøyet, slik at ny eier ikke
kjøper fartøy som ikke er i tilfredsstillende teknisk stand.
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11. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.06.2016. 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
12. 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. 15/506. Tony-Andrè Kaurin, Andenes.
Søknad om stønadslån fiskefartøy.
1. Næringsstyret vedtar å innvilge søknaden fra Tony-Andrè Kaurin, Andenes om
stønadslån fiskefartøy 20% av kostpris inkl kvote - inntil kr 400 000.
Stønadslånet skal brukes til å delfinansiere kjøp av fiskebåt i gruppe 1 med kvote
– total prosjektpris kr 2 100 000.
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 fiskebåten, 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. Det er en forutsetning at søker er registrert i fiskerimantallet, og at fartøyet er
registrert i skipsregisteret.
7. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en skriftlig erklæring
fra eieren, 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. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en teknisk
vurdering/rapport fra fagkyndig person/selskap om fartøyet, slik at ny eier ikke
kjøper fartøy som ikke er i tilfredsstillende teknisk stand.
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. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 30.06.2016. 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.
Referat ferdig 25.05.2015.

Bjørnar Sellevold
Næringssjef
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