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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
14/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/370

Møtedato
13.04.2018

Innkalling og saksliste godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV MØTEBOK 19.01.18
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
15/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/370

Møtedato
13.04.2018

Møtebok fra næringsstyremøtet 19.01.18 godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM KULTUR- OG NÆRINGSMIDLER
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
16/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/41

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 32,8% av godkjent kostnadsramme, inntil kroner
50.000,- til gjennomføring av Andenes skolekorps’ kabaret 2018.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene 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 31.10.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Andenes skolekorps søker om kultur- og næringsmidler til gjennomføring av deres årlige
musikalske kabaret.
Faktiske opplysninger:

Andenes skolekorps ble stiftet i 1954 og har ca. 40 aktive medlemmer fordelt på
instrumentalister og drillkorps. De har i flere år laget en musikalsk kabaret til glede for
innbyggere og besøkende til Andøy. Disse arrangementene samler mellom 300 og 450
mennesker.
Formålet med å arrangere en årlig kabaret har vært å videreutvikle korpsets musikalitet,
og å bidra til en fortsatt rekruttering av ungdom til korpsmiljøene. Deres erfaring er at
kabareter med kjente artister skaper et engasjement som gjør at ungdom begynner å
spille i korps, i tillegg til at de fortsetter lengre i korpsmiljøet. I tillegg til å være en populær
fritidsaktivitet blant unge i Andøy, er skolekorpset også en arena der de tilegner seg
kompetanse, både når det gjelder ferdigheter på deres eget instrument og samspill med
andre. De får også erfaring i å gjennomføre både små og større arrangementer.
Årets kabaret har storbandtema, og solistene er Gaute Ormåsen og David Pedersen som
begge var finalister i 1. sesong av Idol.
Tidsplan:
November/desember
Januar/februar
Siste uke i feb + mars
Mars
11. Mars

– avtaler program og artister
- egenøving korps
- markedsføring
- fellesøving
- konsert

Kostnadsplan:
Kostnader
Honorarer
Teknisk, utstyr + personell
Plakater, design + trykk
Scenerigg inkl. materialer
Leie instruktører,
øvingsseminar
Servering frukt/grønt/middag
Uforutsette kostnader
Sum kostnader

Omsøkt beløp
70 000
31 800
7 500
18 000
10 000

Godkjent beløp
70 000
31 800
7 500
18 000
10 000

5 000
10 000
152 300

5 000
10 000
152 300
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Finansieringsplan:
Finansieringskilde
Tilskudd fra kommunalt
næringsfond
Billettinntekter
Egenfinansiering
Salg kafé
Sum finansiering

Omsøkt beløp
75 000

Godkjent beløp
50 000

55 000
18 300
5 000
152 300

55 000
43 300
5 000
152 300

Vurdering:
Andenes skolekorps og deres kabaret er et viktig tiltak for unge, både med tanke på
kompetanseutvikling/ferdigheter og sosial tilhørighet.
Dette er også et arrangement som skaper opplevelser for befolkningen og trekker
besøkende fra resten av regionen, noe som gir ringvirkninger for næringslivet både
gjennom at de i sammenheng med dette benytter seg av overnattingstilbud, bespisning og
shoppingmuligheter.
Med bakgrunn i dette innstilles det på et tilskudd på kr. 50.000,- til gjennomføring av
kabaret 2018.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSMIDLER OH BABY BABY
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
17/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/79

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

Legges fram uten innstilling.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Lost and Found productions søker om prosjektmidler til teaterforestillingen «Oh Baby
Baby». Forestillingen skal fungere som et hjelpemiddel i overgangen fra barn til ungdom,
og bidra til at det blir lettere for tenåringer å snakke om det som oppleves vanskelig i
forbindelse med puberteten. Forestillingen vil ha en varighet på 45 min, altså tilpasset en
skoletime, og uttrykket vil befinne seg midt mellom en forestilling og en forelesning.

Faktiske opplysninger:

Lost and Found productions er et teaterkompani som drives av to enkeltpersonsforetak.
Nikoline Spjelkavik er ansvarlig for dette prosjektet, og samarbeider med Victoria Røising
fra Fredrikstad.
«Oh Baby Baby» er en forestilling om pubertet og seksualitet som bruker elementer fra
performance, musikk og dukketeater for å skape en ny form for seksualundervisning. Den
tar for seg de viktigste utfordringene og oppturene som følger med puberteten; de fysiske
endringene i kroppen og hjernen, forelskelser, seksualitet og legning, opprør, foreldre,
ansvar og frihet, egen og andres grensesetting.
Forestillingen både lages og spilles av Lost and Found productions, i samarbeid med en 7.
klasse ved Andenes skole hvor 7.klassingene kan fungere som prøvepublikum i øvingstida.
Det skal spilles 3 skoleforestillinger i begynnelsen av juni, to på Andenes og en i
Risøyhamn.
Det er i hovedsak skuespillernes honorar for prøvetid og tre forestillinger de søker midler
fra næringsfondet til.
I første omgang er «Oh Baby Baby» et lokalt prosjekt, ettersom samarbeidet med
skoleklassen, hele produksjonen og premieren skal skje i Andøy. Målet er at dette på sikt
skal bli en forestilling som kan turnere i hele landet, og muligens også på sikt lage en
internasjonal versjon.
Det beregnes 3 ukes forarbeid der 1 uke går med til research og to uker til
manus/materialutvikling. Forestillingene vil spilles i begynnelsen av juni, med en 2 ukers
proveperiode i forkant av dette.
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Kostnadsplan
Kostnader
Manus/regi/skuespillere (2 pers,
5 uker)
Honorar regi (1 pers, 3 uker)
Produksjonsledelse (inkl.
regnskap)
Kostymesøm
Dukkemaker
Materiell: rekvisitter/scenografi
Materiell: kostymer/sminke
Materiell: førstehjelpsskrin
(500stk)
Frakt
Reise
Diett
Losji
Dokumentasjon og trailer
Markedsføring
Diverse
Sum kostnader

Omsøkt beløp
150 000
50 000
30 000
10 000
15 000
15 000
6 000
20 000
3 000
17 000
10 000
10 000
10 000
10 000
11 000
367 000

Finansieringsplan
Finansieringskilde
Kulturrådet
Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
Egne midler
Andøy næringsfond
Andøy kommune
Snn-fondet
Sponsoravtaler
Utdanningsdirektoratet
Private sponsorer
Sum finansieringskilder

Omsøkt beløp

145 000
40 000
10 000
30 000
10 000
20 000
10 000
52 000
50 000
367 000
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Vurdering:
Forestillingen framstår som et spennende prosjekt og omhandler et viktig og interessant
tema. I tillegg er den rettet mot ungdom, som er definert som et strategisk
satsingsområde i det kommunale næringsarbeidet. Forestillingen tilfredsstiller 4 av 5
kriterier som gjelder for rammeavsetningen for kultur- og næringsmidler. Det vurderes
derimot at kriteriet som sier at «Prosjektet skal være av en viss størrelse og ha
ringvirkninger for lokalt næringsliv» ikke oppfylles ettersom forestillingen kun retter seg
mot skoleelever, i tillegg til at den ikke er tiltenkt et stort publikum slik spilleplanen
foreligger. Den vil dermed ikke trekke besøkende til Andøy, eller på annen måte
sannsynliggjøre ringvirkninger til lokalt næringsliv.
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ANDØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE MIDLER TIL BESIKTIGELSE AV
STØRRE INVESTERINGER.
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
18/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/365

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Støtte til besiktigelse kan gis til unge som ønsker å investere i fartøy eller andre større
investeringer til næringsvirksomhet. Med unge menes her mellom 18 og 35 år.
2. Støtten kan omfatte inntil 50% av utgiftene i forbindelse med besiktigelse.
3. Investeringen må være av en gitt størrelse (eks. over 1 millioner kroner)
4. Det må søkes om støtte til besiktigelse i forkant av reisen.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken: Det har tidligere vært en praksis å gi støtte til besiktigelse av fartøy i
forbindelse med kjøp av nytt fartøy. Administrasjonen på næringsavdelingen ser et behov for
retningslinjer for når slik støtte skal innvilges.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD STØNAD BESIKTIGELSE
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
19/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/7

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kr. 5.000,- til besiktigelse av Havsula. Tilskuddet
bevilges fra det kommunale næringsfondet.
2. Tilskuddet utbetales når besiktigelsen er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til kostnadsplan.
3. 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.
4. Tilsagnet er gyldig til 30.06.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

I forbindelse med kjøp av fiskefartøyet Havsula søkes det om reisestønad til besiktigelse av
fartøyet før overtakelse.
Faktiske opplysninger:

Mathias Høyning, kjøper av Havsula, reiste til Nordfjordeid lørdag 7. oktober 2017 for
besiktigelse av fartøyet før overtakelse. Glenn Hansen fra Andenes Båtservice var med for
å lage en tilstandsrapport om fartøyet, ihht. krav spesifisert i lånekontrakt fra Andøy
kommune.
Reisekostnader
Fly t/r Evenes-Gardermoen x2
Buss t/r Gardermoen-Nordfjordeid
Overnatting
Sum kostnader

SUM
6 136
2 200
1 990
10 326

Vurdering:

Med utgangspunkt i diskusjon i næringsstyret etter forrige behandling vedtatt ny
behandling av saken. Dette med begrunnelse i at besiktigelse av fartøy ved anskaffelse er
en betydelig utgift for unge nyetablerere.
Denne forutsetter at næringsstyret vedtar retningslinjer for stønad til besiktigelse av
investeringer til næringsvirksomhet.
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ANDØY KOMMUNE

SØKAND OM STØTTE TIL OPPGRADERING AV MASKINPARK
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
20/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/228

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

.

1. Næringsstyret vedtar å 25% av kostnadene, inntil kr. 28.719,- til ny falsemaskin
hos Blikkenslagerservice Strøm AS Tilskuddet bevilges fra det kommunale
næringsfondet.
2. Tilskuddet utbetales når maskinen er anskaffet og utgiftene er dokumentert i
henhold til godkjente kostnader.
3. 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.
4. Tilsagnet er gyldig til 13.04.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef

Side 16 av 42

Bakgrunn for saken:

Blikkenslagerservice Strøm AS søker om tilskudd til investering i falsemaskin.
Faktiske opplysninger:

Blikkenslagerservice Strøm AS jobber primært med beslagarbeid opp mot de andre lokale
bedriftene i Andøy. Bedriften er en sentral leverandør til bygg- og anleggsbransjen i
Andøy, noe den har vært i flere tiår. Raymond Strøm overtok i 2014 eierskapet og driften
etter sin far. Sistnevnte er nå pensjonist og i ferd med å trekke seg tilbake. Etter en dårlig
periode i markedet i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 etter at vedtaket om flytting
av Forsvarets overvåkingsfly Orion fra Andøya Flystasjon til Evenes, står firmaet nå igjen
overfor en stadig økt arbeidsmengde. Dette gjør det sannsynlig at det på sikt blir 1-2 nye
ansettelser i firmaet dersom det satses videre. Regnskapstall fra 2016 viser at selskapet
har solid økonomi.
Firmaet står nå foran en utfordring i forbindelse med at maskinparken i firmaet begynner
å bli gammel. I den forbindelse er det store utskiftninger og investeringer som må gjøres
dersom driften skal fortsette. I første omgang søkes det derfor om tilskudd til en ny
falsemaskin.
Investeringen planlegges gjennomført snarest.
Kostnader:
Kostnad
Investering i falsemaskin

Omsøkt beløp
114 875

Godkjent beløp
114 875

Finansiering:
Finansieringskilder
Tilskudd fra
næringsfondet
Egenfinansiering
SUM

Omsøkt beløp
114 875

Godkjent beløp
28 719

0
114 875

86 156
114 875

Vurdering:
Blikkenslagerservice Strøm AS er en godt etablert bedrift i Andøy, og det er ønskelig for
næringslivet og spesielt bygg- og anleggsbransjen at bedriften opprettholder sin eksistens.
Det vurderes også positivt at det er potensiale for 1-2 nye arbeidsplasser i firmaet.
På bakgrunn av dette innstilles det på en positiv behandling av søknaden på kr. 28.719,-.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM STØTTE NY GIV - NYTT LIV
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
21/2018

Vedlegg:
Dok.dato
06.04.2018

Utvalg
Næringsstyret

Tittel
Milepælplan

Arkivsaksnummer
18/56

Møtedato
13.04.2018

Dok.ID
115621

Forslag til vedtak:

Næringsstyret vedtar å yte kroner 15.000 til «NY GIV – NYTT LIV» i 2018.
Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og utgiftene dokumentert.
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 13.04.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

1.
2.
3.
4.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Norsk landbruksrådgivning Nordland søker om tilskudd til prosjektet «NY GIV – NYTT LIV»
for å bidra til å øke produktiviteten i landbruket og å snu de siste års trend med negativ
landbruksproduksjon i nordre Nordland.

Faktiske opplysninger:

«NY GIV – NYTT LIV» er et prosjekt som er igangsatt av Norsk landbruksrådgivning
Nordland. Prosjektet er et regionalt prosjekt for Lofoten og Vesterålen. Det har støtte fra
fylkesmannens landbruksavdeling i Nordland og Nordland fylkeskommune.
Prosjektet er svært omfattende og går ut på å adressere noen av utfordringene som
landbruket i nordre Nordland sliter med. Dette innebærer blant annet etablering av nye
samarbeidsformer, omlegging til lausdrift, generasjonsskifte i landbruket,
kompetanseheving og ressursutnyttelse.
Prosjektet er beregnet til å gå over 3 år, og det vil årlig bli søkt om tilskudd på kr. 15.000
fra de kommunale næringsfondene.
I samtale 23.02.18, opplyser Gustav A. Karslen at prosjektet som skal gjennomføres i
Nordland har til hensikt å fokusere på ku, geit og sau, med hovedfokus på melkekyr. Han
begrunner dette med at det er en utfordring at melkekvoter er solgt ut av regionen, i
tillegg til at krav om lausdrift stadig kommer nærmere. Per i dag står 70% av alle melkekyr
fortsatt på bås.
Han sier også at prosjektet skal gjennomføres i hver kommune, men at det også vil være
aktuelt å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Prosjektet skal hovedsakelig
gjennomføres ved hjelp av møter og dialog med gårdsbrukere og eiere.
Prosjektet vil bli organisert med deltagere fra ulike fag- og bondeorganisasjoner i en
styringsgruppe. Styringsgruppen velges tidlig i prosjektet, og vil gi faglige innspill og styre
disposisjonene i prosjektet.
Det vil også opprettes en referansegruppe som gir innspill til prosjektet via digitale
verktøy.
Alle vesterålskommunene har fått samme søknad om tilskudd, og det ligger an til positiv
innstilling fra samtlige.
Se vedlegg for tids- og aktivitetsplan.
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Kostnadsplan for prosjektet i Andøy:
Kostnader
Adm, kopiering, porto og telefon
Møter gårdbrukere, eiere
Rapportering, evt. søknad forprosjekt
Sum kostnad

SUM
6 000
25 000
5 000
36 000

Finansieringsplan:
Finansiering
Tilskudd fra næringsfondet
Eget arbeid
Andre finansieringskilder
Sum finansiering

SUM
15 000
15 000
6 000
36 000

Vurdering:

Andøy har et mangfoldig og rikt landbruk. Vi ser at flere av de utfordringer som adresseres
i prosjektet er aktuelle også i Andøy, deriblant generasjonsskifte, samarbeid og
kompetanseheving. Det vurderes som positivt at Norsk landbruksrådgivning Nordland
ønsker å ta tak i dette.
Med bakgrunn i at utfordringene som adresseres anses som aktuelle, samt at landbruk er
et strategisk satsingsområde i Andøy kommune, innstilles det positivt på behandling av
søknaden med et tilskudd på kr. 15.000 for 2018.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM STØTTE TIL VESTERÅLEN MATFESTIVAL
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
22/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/119

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

Saken utsettes til program for 2018 foreligger.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef

Side 21 av 42

Bakgrunn for saken:

Vesterålen Matfestival er en regional matfest med arrangementer i alle kommuner i
Vesterålen. Festivalen har eksistert siden 2010, og skal bidra til å fremme regionens sterke
og spennende arktiske mattradisjoner og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på.
Formålet er å skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av
mat, kultur og opplevelse. Vesterålen Matfestival ønsker å markedsføre hele regionen, og
å binde sammen alle som arbeider med mat i Vesterålen.

Faktiske opplysninger:

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. De vil bidra til rekruttering og utvikling til et spennende
næringsfelt. I Vesterålen har vi de siste årene hatt vekst i både reiselivet og i
matnæringene. Mat og matopplevelse er den kanskje viktigste og mest populære
opplevelsen man kan tilby besøkende, og etterspørselen er økende. Ved å tilby nye
opplevelser knyttet til mat, involvere naturbruksskolen og restaurant- og matfaglinjene i
regionen og ved å stimulere til samarbeid og nyskaping, kan Vesterålen Matfestival være
et positivt bidrag til videre vekst og utvikling i disse næringene. Festivalen har de siste
årene jobbet for å få et enda bedre samarbeid med reiselivsnæringen. Det har de visstnok
klart, og Vesterålen matfestival skal fremover ha et enda større fokus på matopplevelser i
regionen.
Når det gjelder programmet for 2018, planlegges det et arrangement som kalles «mat for
eldre» i samarbeid med et sykehjem i Andøy, men dette er fremdeles noe uklart.
Når det gjelder samarbeid med Vesterålen Reiseliv er det signert en intensjonsavtale, men
det har hittil ikke vært noen konkrete prosjekter.
Programmet for Vesterålen Matfestival forventes å være klart i begynnelsen av mai. Selve
festivalen planlegges gjennomført i månedskiftet august/september.
Kostnadsplan
Kostnader
Andre kostnader
Arrangementsutgifter
Markedsføring
Møter og reiser
Prosjektledelse og administrasjon
Regnskap og revisjon
Sum kostnad

SUM
200 000
70 000
60 000
20 000
125 000
15 000
490 000
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Finansieringsplan
Finansieringskilde
Tilskudd fra næringsfondet
Egenkapital
Eget arbeid
Andre finansieringskilder
Arrangementsinntekter
Medlemskontigent
Sum finansiering

SUM
20 000
50 000
200 000
100 000
100 000
20 000
490 000

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.
Når det gjelder kostnadsplanen bemerkes det at «andre kostnader» og «prosjektledelse
og administrasjon» utgjør en svært stor andel av totale kostnader. Ved behandling av
saken vil det være ønskelig med en spesifisering av disse.
For å kunne støtte prosjektet økonomisk, er det en forutsetning at det også skal ha
ringvirkninger for næringslivet i Andøy.
Ettersom det fremdeles er usikkert hvilke arrangementer som vil foregå i Andøy, og om
disse vil ha noen effekt for næringslivet i Andøy, foreslås det derfor å utsette vurdering av
saken til programmet for 2018 foreligger.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
23/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/210

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 50%, inntil kr. 12.553,- av godkjente kostnader i
forbindelse med deltakelse i kurset FRAM AGRO.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når kurset 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 13.04.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Solbakken gård har behov for kompetanseheving angående drift, økonomi og ledelse av
gårdsbruk. De deltar i den forbindelse på Innovasjon Norges kurs FRAM AGRO og søker
støtte til gjennomføring av siste halvdel av kurset.

Faktiske opplysninger:

Solbakken gård på Bjørnskinn drives av Sissel og Geir Johnny Johansen. De driver med
eggproduksjon og sauedrift, og har 7500 høner og 300 vinterfôrede sauer. I tillegg til å
forsyne fire lokale butikker med egg, leverer de årlig 130.000 kg egg og 10.000 kg
lammekjøtt, samt en del ull.
Gården gir to fulltids arbeidsplasser, i tillegg til at de i hektiske perioder må leie inn ekstra
hjelp.
Ettersom det er store utfordringer i næringa med blant annet overproduksjon av
lammekjøtt, ser de behov for å øke sin kompetanse angående drift, økonomi og ledelse for
å få best mulig resultat ut av den drifta de har. I tillegg til dette er gården under omstilling
for å kunne levere egg fra frittgående høns, noe som er krevende, men nødvendig om de
skal fortsette å produsere egg.
De ønsker å delta på FRAM AGRO, da de mener det vil bidra med nyttig kompetanse for å
kunne møte de utfordringene de står ovenfor.
FRAM AGRO er et omfattende bedrifts- og ledelsesutviklingsprogram i regi av Innovasjon
Norge, med vekt på gården som bedrift og bonden som bedriftsleder. Mål, strategi,
veivalg, økt konkurransekraft og overlevelsesevne står sentralt. Det vil være fokus på
gårdens strategiske utfordringer og ungdom/kvinner, geografi, verdiskaping og
ringvirkninger. Programperioden varer normalt 1,5 år.
Siste halvdel av kurset består av 3 samlinger, og avsluttes i januar 2019.
Kostnadsplan
Kostnader
Deltakeravgift
Reise (kjøring +
fergebilletter)
Opphold - overnatting
Innleie avløser
Sum kostnader

Omsøkt beløp
5 143
915

Godkjent beløp
5 143
915

8 250
10 800
25 107

8 250
10 800
25 107

Finansieringsplan
Finansieringskilder
Tilskudd fra næringsfondet
Egenkapital
Sum finansiering

Omsøkt beløp
12 553
12 554
25 107

Godkjent beløp
12 553
12 554
25 107
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Vurdering:
Med bakgrunn i de utfordringer som beskrives i søknaden, vurderes kompetanseheving til
å være et gunstig tiltak for å møte disse. I tillegg er primærnæringene definert som et
strategisk satsingsområde i det kommunale næringsarbeidet.
På dette grunnlag innstilles det på en positiv behandling av søknaden med kr. 12.553,-.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM TILSKUDD KAFÉAVDELING
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
24/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/219

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 28,5% av den godkjente kostnadsrammen, inntil
kroner 20.000,- til etablering av kaféhjørne med minikjøkken på Atelier
Nøss.Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
2. Tilskuddet utbetales når prosjektet er ferdigstilt og utgiftene dokumentert i
henhold til godkjent kostnadsplan.
3. 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.
4. Tilsagnet er gyldig til 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Atelier Nøss ønsker å utvide deres gallerivirksomhet med et eget kaféhjørne. De søker i
den forbindelse støtte fra næringsfondet til å bygge et minikjøkken.

Faktiske opplysninger:
Atelier Nøss er et atelier og galleri i bygda Nøss på vestsien av Andøya. Atelieret holder til i
den gamle låvebygningen på Gunnar Tollefsens barndomshjem, og alle medlemmer av
familien Tollefsen stiller ut her hver sommer. Dette har de gjort siden 2005. Utstillingene
er salgsutstillinger og består av billedkunst, foto, tekstil, grafikk, vev og litteraturinnslag.
Atelier Nøss ligger rett ved Nasjonal Turistveg. Dette er en sentral årsak til at de ønsker å
utvide virksomheten med kaféhjørne, da de regner med at attraktiviteten vil øke, særlig i
forbindelse med åpning av utsiktspunkt/rasteplass ved Bukkekjerka i juni 2018. De regner
også med at dette vil øke antall lokale besøkende, ettersom det ikke er noen kafé på Nøss
i dag.
Kaféhjørnet vil ligge i 2.etg med adkomst direkte fra bakkeplan og rullestolrampe. Her er
utsikt mot fjellet og vegger som også kan benyttes til utstilling. Kaféhjørnet vil også ha
muligheter for utvidelse om det blir en suksess. De har også planer om å benytte lokalet til
å ha minikonserter eller litteraturarrangement, samt samarbeid med andre lokale aktører.
I tillegg til å ha åpent i sommersesongen, ønsker de også å knytte driften til den økende
vinterturismen i regionen. Her ser de i første omgang for seg å ha helgeåpent utenfor
sommersesongen, samt å knytte driften til andre arrangementer i området, som for
eksempel Nordlyst. På lengre sikt er planen en mer helårlig drift som vil gi en ny
arbeidsplass.

Tids- og aktivitetsplan:
Aktivitet
Planlegging
Organisering og fysisk tilrettelegging
Åpning kafédel

Tidsrom
Februar – april 2018
April – juni 2018
30. juni 2018

Åpning av kafédelen er planlagt i forbindelse med åpning av årets sommerutstilling.
Kaféen vil da ha faste åpningstider som samsvarer med galleriets åpningstider, fra kl. 1218 tirsdag-søndag i tidsrommet 30. juni-19.august.
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Kostnadsplan:
Kostnader
Kaffetrakter
Termokanner
Vannkoker
Kjøpmannsdisk
Stoler, 7 stk
Kafébord, 3 stk
Klappstoler, 20 stk
Kaffe/te servise, 20 stk
Minikjøkken (intra)
Montering, justering av
lokale, research
Rørlegger
Forprosjekt til utvikling av
eget servise
Sum kostnad

Omsøkt beløp

3 500
2 000
500
9 000
7 000
3 000
4 000
5 000
19 000
13 200

Godkjent beløp
3 500
2 000
500
9 000
7 000
3 000
4 000
5 000
19 000
13 200

4 000
5 000

4 000
0

75 200

70 200

Finansieringsplan:
Finansieringskilde
Tilskudd fra næringsfondet
Egenkapital
Eget arbeid
Sum finansiering

Omsøkt beløp
50 000
12 000
13 200
75 200

Godkjent beløp
20 000
37 000
13 200
70 200

Vurdering:

Det vurderes som positivt at det kommer flere tilbud langs nasjonal turistveg, som kan
bidra til hyggelige opplevelser for forbipasserende. Et kafétilbud på Atelier Nøss kan være
attraktivt for både tilreisende og lokalbefolkningen. I tillegg er det positivt at Atelier Nøss
har en langsiktig plan om mer aktivitet som på sikt skal kunne føre til en ekstra
arbeidsplass. Med bakgrunn i dette innstilles det på en positiv behandling av søknaden på
kr. 20.000. Dette er basert på standard prosentandel for lignende investeringer.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM TILSKUDD BEDRIFTSUTVIKLING
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
25/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/215

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 16,1%, inntil kr. 30.000,- til
sikkerhetsoppgraderinger på to av båtene til Sea Safari Andenes AS.
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 13.04.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Sea Safari Andenes AS søker om tilskudd til sikkerhetsoppgraderinger til to av sine RIBbåter som brukes til hvalsafari.

Faktiske opplysninger:

Sea Safari Andenes AS er en opplevelsesbedrift som er etablert på Andenes. De ble startet
i 2010, og var den første bedriften i Andøy til å tilby hvalsafari på vinterstid. I Andøy er de
en av to tilbydere av hvalsafari, og den eneste som opererer med små båter. Sea Safari
Andenes AS opererer i dag 4 stk RIB-båter som brukes til hval- og fuglesafari.
Omsetningen deres har hatt en jevn økning de siste årene, og i 2017 passerte de 5000
passasjerer. Regnskapet viser et lite underskudd for 2015 og 2016, men også økte
lønnskostnader disse årene. Det er ingen usikkerhet i forhold til videre drift av selskapet.
På grunn av økte krav til sikkerhet, har de behov for å investere i nytt sikkerhetsutstyr til 2
av båtene til en totalkostnad på over 200.000 kroner. Når dette er gjort vil båtene være
godkjent i henhold til nasjonale regelverk.
Tiltaket planlegges gjennomført våren 2018.

Kostnadsplan
Kostnader
Diverse sikkerhetsutstyr 2
båter
Radarantenne 2 båter
Redningsnett 2 båter
Sum kostnader

Omsøkt beløp
130 000

Godkjent beløp
130 000

28 800
28 000
186 800

28 800
28 000
186 800

Finansieringsplan
Finansieringskilder
Tilskudd fra næringsfondet
Egenkapital
Eget arbeid
Sum finansiering

Omsøkt beløp
50 000
126 800
10 000
186 800

Godkjent beløp
30 000
146 800
10 000
186 800
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Vurdering:

Hvalsafari er en helt sentral aktivitet for reiselivet i Andøy, som trekker turister året rundt.
Sea Safari Andenes AS er en av to sentrale aktører som tilbyr hvalsafari til tilreisende og
andre interesserte, og den eneste som benytter små båter. Sikkerhet vurderes som
essensielt for å kunne drive med hvalsafari.
Med bakgrunn i dette, samt at reiseliv er et viktig satsingsområde i det kommunale
næringsarbeidet, innstilles det på en positiv behandling av søknaden på inntil kr. 30.000.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM TILSKUDD OPPSTART BEDRIFT
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
26/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/221

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 8,7%, inntil kroner 10.000,- av den totale
kostnadsrammen.
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 19.04.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Søker flyttet til Andenes i slutten av januar i år, og ønsker å starte opp sin egen bedrift. I
denne forbindelse søker hun om tilskudd til nødvendig utstyr for å kunne starte opp. Hun
har tidligere drevet samme Svalbard.
Faktiske opplysninger:

Søker har siden 2011 drevet salong på Svalbard, og refererer til dette som et svært
vellykket prosjekt. Hun ønsker derfor å starte opp her på Andenes ettersom hun og
mannen nå har flyttet hit.
Hun tilbyr sports/idrettsmassasje, avslapningsmassasje, spa pedikyr, herrefrisør, barbering
med kniv og skjeggtrim, voksing og fiks av bryn og vipper.
Hun har leid lokale i Storgata 17. Hun håper at hun skal finne noen å dele dette med, helst
noen som driver kompletterende virksomhet som f.eks. negldesign el.lignende, slik at de
kan dele leie på lokalet.
Hun har med seg mye utstyr fra Svalbard, men trenger å gjøre en del investeringer, blant
annet fordi dette lokalet er større enn det forrige.
Oppstart er planlagt våren 2018.
Kostnadsplan:
Kostnader
Reklame
Ny massasjebenk - stasjonær
Støvvifte
Ny skjeggtrimmer
Ny hårtrimmer
Portabel massasjebenk
Støvsuger salong
Venterom møbler
Reoler
Kaffebrygger
Arbeidslamper
Rekvisita
Sum kostnad

Omsøkt beløp
11 200
35 000
2 500
3 500
4 000
3 000
2 500
12 000
5 000
1 300
10 000
25 000
115 000

Godkjent beløp
11 200
35 000
2 500
3 500
4 000
3 000
2 500
12 000
5 000
1 300
10 000
25 000
115 000
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Finansieringsplan
Finansiering
Tilskudd fra næringsfondet
Egenkapital
Eget arbeid
Sum finansiering

Omsøkt beløp
70 000
20 000
25 000
115 000

Godkjent beløp
10 000
80 000
25 000
115 000

Vurdering:
Det vurderes som positivt at hun ønsker å starte sin egen arbeidsplass, og at lokalene i
sentrum blir fylt opp. Det vektlegges også at hun er kvinne, ettersom kvinner er et
satsingsområde for næringsarbeidet i kommunen.
Sjöö’s well being studio tilbyr derimot få eller ingen nye tjenester i forhold til hva som
tilbys på Andenes i dag, og det vurderes som usikkert hvorvidt det er markedsgrunnlag for
en etablering som dette.
Med bakgrunn i dette innstilles det på et tilskudd på kr. 10.000 fra det kommunale
næringsfondet.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
27/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/194

Møtedato
13.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 8,9%, inntil kroner 40.000 av den totale
kostnadsrammen, til ombygging av bad i leiligheter for utvikling til helårlig drift
ved Stave Camping.
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 13.04.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

Linn Øien Wedding
Næringskonsulent
For
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Bakgrunn for saken:

Stave Camping har startet en prosess med oppgradering av bygninger for å utvikle
campingen til en helårlig overnattingsvirksomhet. Dette innebærer isolering av vegger, tak
og rør, oppvarming m.v. Det søkes i den forbindelse om tilskudd til ombygging av bad i 2
leiligheter.
Målet er å kunne skape minst en helårlig arbeidsplass, samt imøtekomme etterspørselen
på overnatting, sauna og badestamp i forbindelse med økt vinterturisme.

Faktiske opplysninger:
Inger Anne Frøysedal og Ronny Kjenstad overtok Stave Camping AS i slutten av 2015, og
har drevet den i 2 sesonger med grei inntekt på de 3 månedene i året det har vært åpent.
De har allerede gjort diverse oppgraderinger til en total kostnadsramme på ca. 900 000 kr,
og har nå behov for å bygge om badene i 2 leiligheter for at disse skal kunne godkjennes
for utleie vinterstid.
Ved å kunne tilby overnatting også vinterstid vil de også skape et bedre marked for
aktiviteter på campingen slik at turistene blir værende lengre.
Målet er å skape minst en helårig arbeidsplass, samt kunne tilby ulike aktiviteter som
nordlysturer/fototurer, stamping/badstue og kajakkpadling til turister og andre
interesserte.
Tiltaket planlegges gjennomført vår 2018, og det er gjort avtaler med følgende lokale
leverandører for gjennomføring av dette: Nilsson Haras, Andøy Installasjon og Tore Strøm.

Kostnadsplan
Kostnader
Rørlegger
Elektriker
Handtverker
Sum kostnader

Omsøkt beløp
121 313
84 889
241 250
447 452

Godkjent beløp
121 313
84 889
241 250
447 452

Finansieringsplan
Finansieringskilder
Tilskudd fra næringsfondet
Egenkapital
Andre finansieringskilder
(privat lån)
Sum finansiering

Omsøkt beløp
60 000
100 000
287 452

Godkjent beløp
40 000
120 000
287 452

447 452

447 452
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Vurdering:
Det vurderes som positivt at det ønskes å etablere en helårig arbeidsplass ved Stave
Camping. I tillegg vil dette være et fint tilbud til besøkende som gjester Andøya på
vinterstid. Det vektlegges også at reiseliv er et strategisk satsingsområde i det kommunale
næringsarbeidet.
Med bakgrunn i dette innstilles det på et investeringstilskudd på inntil kr. 40.000 til
oppussing av bad ved Stave Camping AS.
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD STØNADSLÅN
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
05/2018
28/2018

Utvalg
Næringsstyret
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/8

Møtedato
19.01.2018
13.04.2018
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

Søknad om stønadslån
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
29/2018

Arkivsaksnummer
18/351

Utvalg
Næringsstyret

Møtedato
13.04.2018
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD STØNADSLÅN
Saksbehandler
Linn Øien Wedding

Saksnr.
30/2018

Utvalg
Næringsstyret

Arkivsaksnummer
18/366

Møtedato
13.04.2018
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