ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
Næringsstyret
Møtedato:
Møtested:

Møtetid:
Saksnr.:

16.06.2016
Formannskapssalen

Forfall meldt fra følgende medl.
Ragni Mortensen
Ole J. Nilsen
Eirik Norvoll

Parti

Møtende Medlemmer
Knut Nordmo

Parti
SP

Møtende medlemmer
Halvar Rønneberg

Sveinung Ellingsen
May Britt Andersen
Marita Thanke Hansen
Odd Roger Enoksen

AP

Inhabile
Odd Roger Enoksen

Kl. 11:00 – 15:30
012/16 - 019/16

Følgende varamedl. møtte

Parti

Yngve Larsen
Parti
FRP

Sak
Følgende varamedl. møtte
017/16

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Næringskonsulent
Ordfører

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

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

012/16

Godkjenning av møtebok

013/16

Referatsaker

014/16

TORD STEINAR JENSEN - SØKNAD OM STØNADSLÅN
FISKEFARTØY

015/16

ARCTIC SEAWEED - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

016/16

RACHEL NYGÅRD - SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD

017/16

ÅSE IL - SØKNAD OM KOMMUNALT NÆRINGSTILSKUDD

018/16

PUFFIN SAFARI - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

019/16

SKARSTEIN HAVN - SØKNAD OM KOMMUNALT
NÆRINGSTILSKUDD FORPROSJEKT

Orienteringer:
Andøy Naturguide ved Helena Ijtsma
Stedsutvikling Bleik/Andøy ved Trine Horn
Status økonomi ved næringskonsulenter

012/16: Godkjenning av møtebok
Forslag til vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-012/16 Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger
Enstemmig vedtatt
013/16: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-013/16 Vedtak:
Enstemmig vedtatt
…….
014/16: TORD STEINAR JENSEN - SØKNAD OM STØNADSLÅN FISKEFARTØY
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge søknad om stønadslån kr 300 000 til
Tord Steinar Jensen, Andenes. Stønadslånet skal brukes som
delfinansiering kjøp av MS ”Orion” til en pris på kr 1 062 000, eller
annet fartøy innenfor samme pris.
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 gjeldende
sats som for risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige

finansieringsinstitusjoner, når nedbetalingen av lånet starter.
5. Lånet gis mot pant i fiskefartøyet – MS ”Orion”,(evt med nytt navn)
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.
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 også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en teknisk
besiktigelsesrapport på fartøyet fra teknisk kompetent hold.
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.
10. 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.
11. Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 31.12.2016. 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.

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-014/16 Vedtak:
Enstemmig vedtatt

015/16: ARCTIC SEAWEED - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte Arctic Seaweed – Aluwini v/Daniel Fonn
Aluwini, Sandefjord, et etableringstilskudd 13% inntil 50.000,-.
2. Tilskuddet er en del av finansieringen av forskningsprosjektet ”Dyrking
av Havsalat” i Andfjorden, Andøy kommune.
3. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
4. Tilskuddet utbetales når prosjektet er i gang, og utgiftene dokumentert.
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. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-015/16 Vedtak:
Enstemmig vedtatt
…….
016/16: RACHEL NYGÅRD - SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
Forslag til vedtak:
7. Næringsstyret vedtar å yte Rachel Nygård, Andenes, et
etableringstilskudd på 20.000. Dette er i underkant av
10 % av kostnadene på 211.126,-.
8. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
9. Tilskuddet utbetales når bedriften er kommet i gang, og utgiftene
dokumentert.
10. 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.
11. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-016/16 Vedtak:
Enstemmig vedtatt
…….
017/16: ÅSE IL - SØKNAD OM KOMMUNALT NÆRINGSTILSKUDD
Forslag til vedtak:

12. Næringsstyret avslår søknaden fra Åse IL

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-017/16 Vedtak:
Enstemmig vedtatt
…….

018/16: PUFFIN SAFARI - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD
Forslag vedtak:
Næringskonsulenten innhenter mer informasjon om selskapene

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-018/16 Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i næringsstyret, eller til etterspurt informasjon
foreligger.
Næringskonsulenten innhenter følgende informasjon om selskapene:
Driftsbudsjett for det nye selskapet (”Selskap under stiftelse”)
Regnskapstall for de to siste år for selskapene Puffin Safari AS og Hvalsafari AS
Begge selskapers egenkapitalandel i prosjektet
Beskrivelse av båt
Sysselsettingseffekt av det nye reiselivstilbudet
…….
019/16: SKARSTEIN HAVN - SØKNAD OM KOMMUNALT NÆRINGSTILSKUDD
FORPROSJEKT
Drøftingsak:
Søknad om støtte til forprosjekt utvikling Skarstein havneområde.

16.06.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-019/16 Vedtak:
Saken utsettes til neste næringsstyremøte eller til etterspurt informasjon foreligger.

Næringsstyret ba næringskonsulenten innhente informasjon om næringseffekten i
prosjektet.
…….

ORIENTERINGER

1. Orientering Andøy Naturguide ved Helena Ijtsma.
Næringsstyret godkjente forprosjektet
2. Orientering stedsutvikling Bleik/Andøy ved Trine Horn
Næringsstyret godkjente forprosjektet
3. Orientering status økonomi, næringsfond og næringslån ved
næringskonsulenten.
Næringsstyret ba om en ny oversikt til neste møte

DRØFTING STRATEGIARBEID
Næringsstyret ønsket at det skal utarbeidet en strategi for næringsarbeidet i Andøy
som går over flere år. Næringskonsulenten utarbeider et forslag til arbeidsprosess.

