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01/2019: Faste saker

Godkjenning av innkalling og saksliste
Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

NÆR- 01/2019 Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

02/2019: SAK 19/32 SØKNAD FRA ANDREAS HANSSEN

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

Forslag til vedtak:
Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr 2 000 000,- til kjøp av nytt
fartøy (nybygg) 12,99 meter. Stønadslånet skal brukes som delfinansiering.
Vedtaket fattes i henhold til «Regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Andøy» §3 og 6.
Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire- år regnet fra utbetalingsdato – med nedbetaling
deretter over 5- fem- år med halvårlige terminer.
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.
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.
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.
Det er også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en kjøpekontrakt, og
forsikringsbevis på fartøyet.
Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter, forbeholder
Andøy kommune seg rett til slik pant inntil lånet er tilbakebetalt.
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.
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.
Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 31.3.2020. 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.
Det er en forutsetning for lånet at rederiet er registrert i Andøy.
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Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Enstemmig vedtatt
NÆR- 02/2019 Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge Andreas Hanssen ENK, orgnr 893 974 962 stønadslån
pålydende kr 2 000 000,- til kjøp av nytt fartøy (nybygg) 12,99 meter. 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, 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 31.3.2020. 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.
13. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en teknisk vurdering/rapport
fra fagkyndig person/selskap om fartøyet, slik at ny eier ikke kjøper fartøy som ikke er i
tilfredsstillende teknisk stand i forhold til gjeldende forskrifter.

Næringsstyret vedtok enstemmig å overføre eventuelt manglende dekning fra konto for
landbrukslån til stønadslån fiskebåt. Tilbakeføres etterhvert som avdrag på fiskebåtlån betales inn.
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03/2019: SAK 19/487 SØKNAD FRA OLE HENRIK NORDSVEEN

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

Forslag til vedtak:
Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr 120 000,- til kjøp av fartøy
«Selfa 30». Stønadslånet skal brukes som delfinansiering.
Vedtaket fattes i henhold til «Regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Andøy» §3 og 6.
Lånet er rente- og avdragsfritt i 4- fire- år regnet fra utbetalingsdato – med nedbetaling
deretter over 5- fem- år med halvårlige terminer.
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.
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.
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.
Det er også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en kjøpekontrakt, og
forsikringsbevis på fartøyet.
Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter, forbeholder
Andøy kommune seg rett til slik pant inntil lånet er tilbakebetalt.
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.
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.
Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 31.12.2019. 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.
Det er en forutsetning for lånet at rederiet er registrert i Andøy.

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Enstemmig vedtatt
NÆR- 03/2019 Vedtak:

Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge Ole-Henrik Nordsveen SUS stønadslån pålydende kr 120
000,- til kjøp av fartøy «Selfa 30». 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
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige finansieringsinstitusjoner, når
nedbetalingen av lånet starter.
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.
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.
Det er også en betingelse for å utbetale lånet at det foreligger en kjøpekontrakt, og
forsikringsbevis på fartøyet.
Dersom det skulle bli muligheter for å ta pant i fiskerettigheter/kvoter, forbeholder
Andøy kommune seg rett til slik pant inntil lånet er tilbakebetalt.
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.
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.
Tilsagnet om stønadslån er gyldig til 31.12.2019. 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.
Det er en forutsetning for lånet at rederiet er registrert i Andøy.

13. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en teknisk vurdering/rapport
fra fagkyndig person/selskap om fartøyet, slik at ny eier ikke kjøper fartøy som ikke er i
tilfredsstillende teknisk stand i forhold til gjeldende forskrifter.

04/2019: SAK 19/488 SØKNAD FRA SOLTIND KYSTFISKE AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr 1 000 000,- til kvotekjøp til
Soltind Kystfisk AS. Stønadslånet skal brukes som delfinansiering til kjøp av kvoter til en
pris av ca.
kr 10 000 000,-.
2. Vedtaket fattes i henhold til «Regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Andøy» §§ 3 og 6.
3. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2- to-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
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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 30.11.2019. 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.

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Eirik Norvoll ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av samarbeid med søker.
Innebærer ikke deltakelse i selskap.
Møteleder foreslo at Eirik Norvoll ikke ble erklært inhabil.
Votering: Eirik Norvoll erklært ikke inhabil.
Enstemmig vedtatt
NÆR- 04/2019 Vedtak:

Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge Soltind-Kystfisk AS orgnr 915 095 356 stønadslån
pålydende kr 1 000 000,- til kvotekjøp til Soltind Kystfisk AS. Stønadslånet skal
brukes som delfinansiering til kjøp av kvoter til en pris av ca. kr 10 000 000,-.
2. Vedtaket fattes i henhold til «Regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Andøy» §§
3 og 6.
3. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2- to-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 K136/97, 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
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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 30.11.2019. 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.
13. Videre betingelse for utbetaling av lånet er at det foreligger en teknisk
vurdering/rapport fra fagkyndig person/selskap om fartøyet, slik at ny eier ikke
kjøper fartøy som ikke er i tilfredsstillende teknisk stand i forhold til gjeldende
forskrifter.

05/2019: SAK 19/168 SØKNAD FRA VESTRÅLEN MATFESTIVAL
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å bevilge 2,6 % av godkjent kostnadsplan, inntil kroner 15 000 til
Vesterålen Matfestival org nr 993177849.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når aktiviteten i Andøy 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 20.11.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Enstemmig vedtatt
NÆR- 05/2019 Vedtak:

Vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å bevilge 2,6 % av godkjent kostnadsplan, inntil kroner 15
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2.
3.
4.

5.

000 til Vesterålen Matfestival org nr 993177849.
Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
Tilskuddet utbetales når aktiviteten i Andøy er gjennomført og utgiftene
dokumentert i henhold til godkjent kostnadsplan.
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.
Tilsagnet er gyldig til 20.11.2019. Det betyr at dersom søker ikke har kommet
med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.

06/2019: SAK 19/428 SØKNAD FRA SOMMERNATT
Forslag til vedtak:
Næringsstyret vedtar å yte 17,58 % av godkjent kostnadsplan, inntil kroner 30 000,- fra kultur- og
næringsmidler til arrangementet «Sommernatt i Andøy».
Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
Tilskuddet utbetales når arrangementet er gjennomført og kostnadene dokumentert i henhold til
godkjent kostnadsplan.
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.
Tilsagnet er gyldig til 30.12.19. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med anmodning om
utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Enstemmig vedtatt
NÆR- 06/2019 Vedtak:

Vedtak:
Næringsstyret vedtar å yte 17,58 % av godkjent kostnadsplan, inntil kroner 30 000,- fra
kultur- og næringsmidler til arrangementet «Sommernatt i Andøy».
Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
Tilskuddet utbetales når arrangementet er gjennomført og kostnadene dokumentert i
henhold til godkjent kostnadsplan.
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.
Tilsagnet er gyldig til 30.12.19. 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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07/2019: SAK 19/423 SØKNAD FRA SKOMAKERSTUA
Forslag til vedtak:
1. Skomakerstua /Sven Inge Andreassen innvilges investeringstilskudd i forbindelse med
prosjekt «Videreutvikling av kafedriften», 50 % av kostnadsplan inntil kr 50 000,-.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført i henhold til oppsatt kostnadsplan 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 inntil 1 år etter tilsagnsdato. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Enstemmig vedtatt
NÆR- 07/2019 Vedtak:

Vedtak:
1. Skomakerstua /Sven Inge Andreassen innvilges investeringstilskudd i forbindelse
med prosjekt «Videreutvikling av kafedriften», 50 % av kostnadsplan inntil kr
50 000,-.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført i henhold til oppsatt kostnadsplan
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 inntil 1 år etter tilsagnsdato. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.
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08/2019: SAK 19/482 SØKNAD FRA STAVE CAMPING AS
Forslag til vedtak:
1. Stave Camping AS innvilges tilskudd i forbindelse med investering i to nye stamper, 22,6
% av kostnadsplanen inntil kr 20 000,-.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført 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 inntil 1 år etter tilsagnsdato. Det betyr at dersom søker ikke har
kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert utgiftene, så er
dette tilsagnet ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering
av prosjektet i media.

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

Enstemmig vedtatt
NÆR- 08/2019 Vedtak:

Vedtak:
1. Stave Camping AS innvilges tilskudd i forbindelse med investering i to nye
stamper, 22,6 % av kostnadsplanen inntil kr 20 000,-.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført 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 inntil 1 år etter tilsagnsdato. Det betyr at dersom søker ikke
har kommet med anmodning om utbetaling av tilskuddet, og dokumentert
utgiftene, så er dette tilsagnet ugyldig.
6. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.

09/2019: Referatsak
Referatene tas til etterretning
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Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

NÆR- 09/2019 Vedtak:

Referatene tas til etterretning

: VEDTAK SAK 19/26 SØKNAD FRA FRED ERLING GAUKÅS

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

NÆR- Vedtak:

: VEDTAK SAK 19/37 SØKNAD FRA ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

NÆR- Vedtak:

: VEDTAK SAK 19/52 SØKNAD FRA EUROPEAN SPACE CAMP 2019

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

NÆR- Vedtak:
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10/2019: Orienteringer
Økonomi
Diverse

Næringsstyret 20.05.2019:
Behandling:

NÆR- 10/2019 Vedtak:

Orienteringer tas til etterretning
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