ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
NÆRINGSSTYRET
Møtedato:
Møtested:

13.04.2018
Samskap store møterom

Møtende Medlemmer
Knut Nordmo

Parti
SP

Forfall meldt fra følgende
medl.
Ellingsen, Sveinung
Kolbjørn Blix

Parti
AP
FRP

Møtetid:
Saksnr.:

Følgende varamedl.
møtte
Eva Asperheim

Kl. 12:00 - 15:00
14-30/2018

Parti

Andre som møtte:
Birger Elverum
Eirik Norvoll
Marita Thanke Hansen
Ragni Mortensen

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utdelt i møte:

Knut Nordmo
Linn Øien Wedding
Saker U-OFF

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

Sakliste
Sak nr.
14/2018
15/2018
16/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018
21/2018
22/2018
23/2018
24/2018
25/2018
26/2018
27/2018
28/2018
29/2018
30/2018

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV MØTEBOK 19.01.18
SØKNAD OM KULTUR- OG NÆRINGSMIDLER
SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSMIDLER OH BABY
BABY
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE MIDLER
TIL BESIKTIGELSE AV STØRRE INVESTERINGER.
SØKNAD STØNAD BESIKTIGELSE
SØKAND OM STØTTE TIL OPPGRADERING AV
MASKINPARK
SØKNAD OM STØTTE NY GIV - NYTT LIV
SØKNAD OM STØTTE TIL VESTERÅLEN MATFESTIVAL
SØKNAD OM STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING
SØKNAD OM TILSKUDD KAFÉAVDELING
SØKNAD OM TILSKUDD BEDRIFTSUTVIKLING
SØKNAD OM TILSKUDD OPPSTART BEDRIFT
SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD
SØKNAD STØNADSLÅN
Søknad om stønadslån
SØKNAD STØNADSLÅN

U.off
U.off
U.off
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Leder for næringsstyret ønsket velkommen til møtet.

14/2018: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling og saksliste godkjennes.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 14/2018 Vedtak:

Innkalling godkjennes.

15/2018: GODKJENNING AV MØTEBOK 19.01.18
Møtebok fra næringsstyremøtet 19.01.18 godkjennes.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 15/2018 Vedtak:

Møtebok for næringsstyremøtet 19.01.18 godkjennes.

16/2018: SØKNAD OM KULTUR- OG NÆRINGSMIDLER
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.
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Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 16/2018 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.

17/2018: SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSMIDLER OH BABY BABY
Forslag til vedtak:

Legges fram uten innstilling.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:
Lagt fram av Ragni Mortensen:
Aktøren får tilskudd for å drive sin egen næring.
Lagt fram av Knut Nordmo:
10.000 kroner i tilskudd.

Votering:
Forslaget fremlagt av Ragni Mortensen: Enstemmig vedtatt.
Forslag fremlagt av Knut Nordmo: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 17/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 10.000,- til teaterforestillingen «Oh Baby
Baby».
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene
dokumentert i henhold til kostnadsplan.
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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.

18/2018: RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE MIDLER TIL BESIKTIGELSE
AV STØRRE INVESTERINGER.
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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:
Eirik Norvoll la fram følgende endringsforslag:
3. Investeringen må være over 500.000 kroner.
Knut Nordmo la fram følgende endringsforslag:
1. Støtte til besiktigelse kan gis til unge som ønsker å gjøre førstegangsinvesteringer i fartøy eller
andre større investeringer til næringsvirksomhet. Med unge menes her mellom 18 og 35 år.

Votering:
Innstillingen med endringsforslag fremlagt av Eirik Norvoll og Knut Nordmo enstemmig
vedtatt.
NÆR- 18/2018 Vedtak:

1. Støtte til besiktigelse kan gis til unge som ønsker å gjøre
førstegangsinvesteringer 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 over 500.000 kroner.
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4. Det må søkes om støtte til besiktigelse i forkant av reisen.

19/2018: SØKNAD STØNAD BESIKTIGELSE
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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 19/2018 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.

20/2018: SØKAND OM STØTTE TIL OPPGRADERING AV MASKINPARK
Forslag til vedtak:

.

1. Næringsstyret vedtar å 25% av kostnadene, inntil kr. 28.719,- til ny falsemaskin
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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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 20/2018 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.

21/2018: SØKNAD OM STØTTE NY GIV - NYTT LIV
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.
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Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 21/2018 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.

22/2018: SØKNAD OM STØTTE TIL VESTERÅLEN MATFESTIVAL
Forslag til vedtak:

Saken utsettes til program for 2018 foreligger.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 22/2018 Vedtak:

Saken utsettes til program for 2018 foreligger.

23/2018: SØKNAD OM STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING
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
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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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 23/2018 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.

24/2018: SØKNAD OM TILSKUDD KAFÉAVDELING
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.
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Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 24/2018 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.

25/2018: SØKNAD OM TILSKUDD BEDRIFTSUTVIKLING
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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 25/2018 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.
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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.

26/2018: SØKNAD OM TILSKUDD OPPSTART BEDRIFT
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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 26/2018 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 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.
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27/2018: SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD
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.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 27/2018 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.

28/2018: SØKNAD STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:

Vedtak utsettes til søker har fått redegjort for saken.
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Næringsstyret 19.01.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt
NÆR- 05/2018 Vedtak:

Vedtak utsettes til søker har fått redegjort for saken.

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:
Knut Nordmo la fram følgende endringsforslag:
Søknaden avslås på bakgrunn av redegjørelsen.

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 28/2018 Vedtak:

Søknaden avslås på bakgrunn av redegjørelsen.

29/2018: Søknad om stønadslån

Næringsstyret 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 29/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 500.000,- til
Fjordgull Kystfiske SUS til kjøp av fartøy 14,95 meter kr 1.500.000, 8-9
meters kvote 2.400.000 og redskap 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.
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5. Lånet gis mot pant i fiskefartøyet 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
kjøpekontrakt, og forsikringsbevis på fartøyet.
8. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
forbeholder Andøy kommune seg rett til slik 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 30.06.2018. 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. Det er en forutsetning for lånet at rederiet er registrert i Andøy.

30/2018: SØKNAD STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 500.000,- til Soltind-Kystfisk
AS, til kjøp av fartøy 40-43 fot til kroner 2.450.000. 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. 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
Side 14 av 16

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 kjøpekontrakt, og
forsikringsbevis på fartøyet.
8. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter, forbeholder
Andøy kommune seg rett til slik 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 30.06.2018. 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 13.04.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 30/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 500.000,- til kjøp av
fartøy 40-43 fot til kroner 2.450.000. 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. 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
kjøpekontrakt, og forsikringsbevis på fartøyet.
8. Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter,
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forbeholder Andøy kommune seg rett til slik 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 30.06.2018. 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.
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