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SØKNAD OM KOMMUNALT NÆRINGSTILSKUDD FORPROSJEKT
SKARSTEIN HAVN
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FORPROSJEKT ANDØY NATURGUIDE

026/16

SØKNAD OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD - ANDØY
NÆRINGSFORENING

027/16

SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERERKURS
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SØKNAD OM STØNADSLÅN - JACOBSEN FISKEBÅT AS

Orienteringer ved næringskonsulenten:
1. Økonomisk status, næringsfond og næringslån
2. Forslag strategiprosess strategisk næringsplan for Andøy
a. Næringskonsulenten fikk mandat til å gjennomføre kartleggingsfasen i dette
arbeidet

020/16: Godkjenning av møtebok
Forslag til vedtak:
Møteboken for møtet 16.06.16 godkjennes som den foreligger

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-020/16 Vedtak:
Møteboken for møtet 16.06.16 godkjennes som den foreligger
…….

021/16: SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD PUFFIN SAFARI/HVALSAFARI
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte, et investeringstilskudd på 8 % av
investeringssummen, inntil 80.000 kroner til kjøp av båt til et selskap under
stiftelse.
2. Tilskuddet er en del av finansieringen av ny båt til et selskap under stiftelse.
3. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
4. Tilskuddet utbetales når kjøpet er gjennomført, båten kommet til Bleik/Andenes,
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.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent
13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt

NÆR-021/16 Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte, et investeringstilskudd på 8 % av
investeringssummen, inntil 80.000 kroner til kjøp av båt til et selskap under
stiftelse.
2. Tilskuddet er en del av finansieringen av ny båt til et selskap under stiftelse.
3. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
4. Tilskuddet utbetales når kjøpet er gjennomført, båten kommet til Bleik/Andenes,
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.

…….

022/16: SØKNAD OM KOMMUNALT NÆRINGSTILSKUDD FORPROSJEKT
SKARSTEIN HAVN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte et tilskudd til Skarstein Ungdomslag Vårbud på
10% - inntil 14.000 av budsjettert kostnad.
2. Tilskuddet er en del av finansieringen av forprosjekt
3. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
4. Tilskuddet utbetales når rapport fra forprosjektet foreligger og beskrivelse
av kostnader og dokumentasjon av utgifter er i henhold til søknad.
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.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-022/16 Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte et tilskudd til Skarstein Ungdomslag Vårbud på
10% - inntil 14.000 av budsjettert kostnad.
2. Tilskuddet er en del av finansieringen av forprosjekt

3. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
4. Tilskuddet utbetales når rapport fra forprosjektet foreligger og beskrivelse
av kostnader og dokumentasjon av utgifter er i henhold til søknad.
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.

…….
023/16: SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD HVALSAFARI AS
(U.off § 13, jfr. fvt. §13.2)

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

NÆR-023/16 Vedtak:
Saken vedtatt utsatt
…….
024/16: SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT THE WHALE
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte 20 % inntil 200.000 av kostnadene til forprosjekt
”The Whale - forprosjektet”. Kostnadsrammen er 1 million kroner.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er avsluttet, godkjent rapport foreligger
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 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent
13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemming vedtatt
NÆR-024/16 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 20 % inntil 200.000 av kostnadene til forprosjekt
”The Whale - forprosjektet”. Kostnadsrammen er 1 million kroner.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. 50% av tilskuddet utbetales når prosjektet er påbegynt, og 50% av
tilskuddet utbetales når det er avsluttet, godkjent rapport foreligger 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 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.

…….
025/16: FORPROSJEKT ANDØY NATURGUIDE
Forslag til vedtak:
1. Forprosjektet ”Andøy Naturguide” avsluttes.
2. Næringsstyret godkjenner veileder ”Veileder gjennom fysisk tilrettelegging av
natur- og kulturlandskap og brosjyren ”Geoturisme potensiale for Andøy”.
3. Andøy kommune ved næringsstyret som prosjekteier, ”eier” veilederen og
brosjyren og kan fritt bruke disse i sitt arbeid med tilrettelegging av geoturisme
og natur- og kulturlandskap.
4. Når det gjelder videre arbeid vil næringsstyret behandle eventuelle søknader på
konkrete prosjekter.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-025/16 Vedtak:
1. Forprosjektet ”Andøy Naturguide” avsluttes.
2. Næringsstyret godkjenner veileder ”Veileder gjennom fysisk tilrettelegging av
natur- og kulturlandskap og brosjyren ”Geoturisme potensiale for Andøy”.
3. Andøy kommune ved næringsstyret som prosjekteier, ”eier” veilederen og
brosjyren og kan fritt bruke disse i sitt arbeid med tilrettelegging av geoturisme
og natur- og kulturlandskap.
4. Når det gjelder videre arbeid vil næringsstyret behandle eventuelle søknader på
konkrete prosjekter.

…….

026/16: SØKNAD OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD - ANDØY
NÆRINGSFORENING
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte kr 20.000 som et ekstraordinært tilskudd til
Andøy Næringsforening.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når årsrapport for 2016 foreligger.
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 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.
Brita Erlandsen
Næringskonsulent
13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-026/16 Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte kr 20.000 som et ekstraordinært tilskudd til
Andøy Næringsforening.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når årsrapport for 2016 foreligger.
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 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.
…….
027/16: SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERERKURS
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune dekker kr 7000 pr deltaker fra Andøy kommune
2. Forutsetning for utbetaling er at deltakerne gjennomfører kurset
3. Utbetalingen skjer når kurset er gjennomført og evalueringsrapport foreligger
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 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-027/16 Vedtak:
1. Andøy kommune dekker kr 7000 pr deltaker fra Andøy kommune
2. Forutsetning for utbetaling er at deltakerne gjennomfører kurset
3. Utbetalingen skjer når kurset er gjennomført og evalueringsrapport foreligger
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 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

……

028/16: SØKNAD OM NÆRINGSLÅN - VIKTORAS PODOLSKIS
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune gir Viktoras Podolskis, Andenes tilsagn om næringslån på kr
200.000,-. Lånet skal brukes som styrking av egenkapitalen med det mål om å
få på plass fullfinansieringen ved kjøp av Lysthuset Sydvesten Restaurant i
Storgt. 51 på Andenes
2. Næringslånet gis med rente- og avdragsfrihet i 2-to- år, regnet fra det tidspunkt
lånet betales ut, for deretter nedbetaling over 2-to- år med halvårlige terminer.
3. Næringslånet belastes konto for næringslån i kommunens regnskap.
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 eiendom Storgata 51, Andenes - Gnr 48 bnr 351.
6. Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen som tar seg av
regnskapsføringen av næringslån gitt av Andøy kommune. Viktoras Podolskis
bes ta kontakt med Utlånsforvaltningen, som ordner med
sikkerhetsdokumentene og utbetaling av lånet.

7. Næringslånet utbetales når kjøpekontrakt er skrevet, og
finansieringsbekreftelse fra bank foreligger.
8. Tilsagnet om næringslån er gyldig til 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av næringslånet, med forannevnte
dokumentasjon, innen nevnte dato, så er dette tilsagnet ugyldig.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-028/16 Vedtak:
1. Andøy kommune gir Viktoras Podolskis, Andenes tilsagn om næringslån på kr
200.000,-. Lånet skal brukes som styrking av egenkapitalen med det mål om å
få på plass fullfinansieringen ved kjøp av Lysthuset Sydvesten Restaurant i
Storgt. 51 på Andenes
2. Næringslånet gis med rente- og avdragsfrihet i 2-to- år, regnet fra det tidspunkt
lånet betales ut, for deretter nedbetaling over 2-to- år med halvårlige terminer.
3. Næringslånet belastes konto for næringslån i kommunens regnskap.
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 eiendom Storgata 51, Andenes - Gnr 48 bnr 351.
6. Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen som tar seg av
regnskapsføringen av næringslån gitt av Andøy kommune. Viktoras Podolskis
bes ta kontakt med Utlånsforvaltningen, som ordner med
sikkerhetsdokumentene og utbetaling av lånet.
7. Næringslånet utbetales når kjøpekontrakt er skrevet, og
finansieringsbekreftelse fra bank foreligger.
8. Tilsagnet om næringslån er gyldig til 31.12.2016. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av næringslånet, med forannevnte
dokumentasjon, innen nevnte dato, så er dette tilsagnet ugyldig.

…….
029/16: SØKNAD OM STØNADSLÅN - JACOBSEN FISKEBÅT AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge søknad om stønadslån kr 1.000.000,- til
Jakobsen Fiskebåt AS, Andenes. Stønadslånet skal brukes som
delfinansiering ved kjøp av kvoterettigheter og tre fartøy; LK 7188 MS
”Røstad”, LM 9511 MS ”Demring”, og MS ”Gunn” til en totalsum kr 12.175.000,2. 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 fiskefartøyene/rettigheter i pkt 1.
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 signerte
arbeidskontrakter med de som skal ansettes (minimum 4 nyansatte) i
selskapet, da dette er et prosjekt som skal bidra til rekruttering til fiskeryrket.
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.

Brita Erlandsen
Næringskonsulent

13.09.2016 NÆRINGSSTYRET

Votering:
Enstemmig vedtatt
NÆR-029/16 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å innvilge søknad om stønadslån kr 1.000.000,- til
Jakobsen Fiskebåt AS, Andenes. Stønadslånet skal brukes som
delfinansiering ved kjøp av kvoterettigheter og tre fartøy; LK 7188 MS
”Røstad”, LM 9511 MS ”Demring”, og MS ”Gunn” til en totalsum kr 12.175.000,2. 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 fiskefartøyene/rettigheter i pkt 1.
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 signerte
arbeidskontrakter med de som skal ansettes (minimum 4 nyansatte) i
selskapet, da dette er et prosjekt som skal bidra til rekruttering til fiskeryrket.
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.
…….

