ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
NÆRINGSSTYRET
Møtedato:
Møtested:

13.06.2018
SAMSKAP

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Tommy Søberg
Kolbjørn Blix
Knut Nordmo

Parti
AP
FRP
SP

Andre som møtte:
Birger Elverum
Eirik Norvoll
Marita Thanke Hansen
Odd Roger Enoksen
Ole-Jonny Nilsen

vara for Ragni Mortensen

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utlevert i møtet:

Kl. 12:00 - 15:00
31-42/2018

Knut Nordmo
Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, næringskonsulent 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.
31/2018
32/2018
33/2018
34/2018
35/2018
36/2018
37/2018
38/2018
39/2018
40/2018
41/2018
42/2018

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
13.04.18
SØKNAD ETABLERINGSTILSKUDD
LAMPEPRODUKSJON
SØKNAD ETABLERINGSTILSKUDD LUND COATING
SØKNAD TILSKUDD HJEMMESIDE ANF/ANDØYKORTET
SØKNAD BEDRIFTSUTVIKLING - SKREDVURDERING
SØKNAD TILSKUDD NETTVERKSBYGGING
SØKNAD TILSKUDD SOMMERFESTIVAL LEDET AV
UNGDOM
SØKNAD TILSKUDD VESTERÅLEN MATFESTIVAL 2018
SØKNAD ENDRING VEDTAK STØNADSLÅN
KLAGE PÅ VEDTAK
SØKNAD NÆRINGSLÅN

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

31/2018: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling og saksliste godkjennes.
Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 31/2018 Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

32/2018: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.04.18
Møtebok fra næringsstyremøtet 13.04.18 godkjennes.
Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 32/2018 Vedtak:

Møtebok fra næringsstyremøtet 13.04.18 godkjennes.

33/2018: SØKNAD ETABLERINGSTILSKUDD LAMPEPRODUKSJON

1. Næringsstyret vedtar å yte 25,1%, inntil kr. 25.000,- til produksjon av håndlagede
lamper av eget design.
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 13.06.2019. 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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Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:
Lagt fram av Eirik Norvoll:
Saken utsettes til dokumentasjon foreligger.

Næringsstyret etterspurte dokumentasjon på avtaler og markedspotensiale.
Votering: Forslag fremlagt av Eirik Norvoll enstemmig vedtatt.
NÆR- 33/2018 Vedtak:

Næringsstyret vedtar å utsette saken til ønsket dokumentasjon foreligger.

34/2018: SØKNAD ETABLERINGSTILSKUDD LUND COATING

1. Næringsstyret vedtar å yte 30,3% av godkjente kostnader, inntil kroner 20.000,- i
etablerertilskudd til Espen Lund v/ Lund Coating.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når bedriften er etablert 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 31.12.2018. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 34/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 30,3% av godkjente kostnader, inntil kroner 20.000,- i
etablerertilskudd til Espen Lund v/ Lund Coating.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når bedriften er etablert 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 31.12.2018. 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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35/2018: SØKNAD TILSKUDD HJEMMESIDE ANF/ANDØYKORTET

1. Næringsstyret vedtar å yte 60% av godkjente kostnader, inntil kr. 33.600,- til
etablering av nettside for distribusjon av Andøykortet.
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 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.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Birger Elverum ba om å få vurdert sin habilitet som leder for Andøy Næringsforening og
fratrådte under behandlingen.
Votering:
Birger Elverum ble erklært inhabil.
7 representanter tilstede.
Votering:
Enstemmig avslått.

NÆR- 35/2018 Vedtak:

Næringsstyret avslår søknaden om tilskudd til hjemmeside for Andøy Næringsforening og
Andøykortet.
Birger Elverum tiltrådte.
8 representanter til stede.
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36/2018: SØKNAD BEDRIFTSUTVIKLING - SKREDVURDERING

1. Næringsstyret vedtar å yte 50% av kostnadene, inntil kr. 24.500,- i forbindelse
med skredvurdering av tomten.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene 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 31.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:
Knut Nordmo la fram følgende endringsforslag:
1. Næringsstyret vedtar å yte 50% av kostnadene, inntil kr. 24.500,- i forbindelse med forarbeid til ny
driftsbygning.

Votering: Innstillingen med endringsforslag fremlagt av Knut Nordmo enstemmig vedtatt.
NÆR- 36/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 50% av kostnadene, inntil kr. 24.500,- i forbindelse
med forarbeid til ny driftsbygning.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene 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 31.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

37/2018: SØKNAD TILSKUDD NETTVERKSBYGGING
Forslag til vedtak:
Næringsstyret avslår søknaden om tilskudd til netterksbygging i oppstart av Artist in Residence og
Kraftsenter for utøvende kunstnere.
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Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 37/2018 Vedtak:

Næringsstyret avslår søknaden om tilskudd til netterksbygging i oppstart av Artist in
Residence og Kraftsenter for utøvende kunstnere.

38/2018: SØKNAD TILSKUDD SOMMERFESTIVAL LEDET AV UNGDOM

1. Næringsstyret vedtar å yte 22,6% av godkjent kostnadsplan, inntil kroner 30.000,fra kultur- og næringsmidler til arrangementet «Sommernatt i Andøy».
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når rapport på gjennomført festival og kompetanseheving er
levert, 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 30.12.18. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette
tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 38/2018 Vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte 22,6% av godkjent kostnadsplan, inntil kroner 30.000,fra kultur- og næringsmidler til arrangementet «Sommernatt i Andøy».
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når rapport på gjennomført festival og kompetanseheving er
levert, 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 30.12.18. 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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39/2018: SØKNAD TILSKUDD VESTERÅLEN MATFESTIVAL 2018
Forslag til vedtak:

Søknad om tilskudd til Vesterålen Matfestival 2018 avslås.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 39/2018 Vedtak:

Søknad om tilskudd til Vesterålen Matfestival 2018 avslås.

40/2018: SØKNAD ENDRING VEDTAK STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
Avdrags- og rentefri periode på stønadslån nr. 750065 pålydende kr. 200.000 og stønadslån nr.
750081 pålydende kr. 180.000 forlenges med 2 år per lån.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 40/2018 Vedtak:

Avdrags- og rentefri periode på stønadslån nr. 750065 pålydende kr. 200.000 og
stønadslån nr. 750081 pålydende kr. 180.000 forlenges med 2 år per lån.

41/2018: KLAGE PÅ VEDTAK
Forslag til vedtak:
Næringsstyret opprettholder vedtak av 13.04.18 om avslag på søknad.
Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 41/2018 Vedtak:
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Næringsstyret opprettholder vedtak av 13.04.18 om avslag på søknad.

42/2018: SØKNAD NÆRINGSLÅN

1. Andøy kommune gir Stig Arne Rian tilsagn om næringslån på kr. 100.000. Lånet
skal brukes i forbindelse med kjøp av Malermester Tore Strøm AS.
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 driftstilbehøret i Malermester Tore Strøm AS.
6. Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen, som tar seg av regnskapsføringen
av næringslån gitt av Andøy kommune. Stig Arne Rian bes ta kontakt med
Utlånsforvaltningen, som ordner med sikkerhetsdokumentene og utbetaling av
lånet.
7. Næringslånet utbetales når selskapet er bekreftet stiftet, den øvrige
finansieringen er bekreftet i orden og nødvendige dokumenter er underskrevet.
8. Tilsagnet om næringslån er gyldig til 30.09.2018. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av næringslånet innen denne dato,
med forannevnte dokumentasjon, så er dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 13.06.2018:
Behandling:

Votering: Enstemmig vedtatt.
NÆR- 42/2018 Vedtak:

1. Andøy kommune gir Stig Arne Rian tilsagn om næringslån på kr. 100.000. Lånet
skal brukes i forbindelse med kjøp av Malermester Tore Strøm AS.
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 driftstilbehøret i Malermester Tore Strøm AS.
6. Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen, som tar seg av regnskapsføringen
av næringslån gitt av Andøy kommune. Stig Arne Rian bes ta kontakt med
Utlånsforvaltningen, som ordner med sikkerhetsdokumentene og utbetaling av
lånet.
7. Næringslånet utbetales når selskapet er bekreftet stiftet, den øvrige
finansieringen er bekreftet i orden og nødvendige dokumenter er underskrevet.
8. Tilsagnet om næringslån er gyldig til 30.09.2018. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av næringslånet innen denne dato,
med forannevnte dokumentasjon, så er dette tilsagnet ugyldig.
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