ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
NÆRINGSSTYRET
Møtedato:
Møtested:

04.12.2019
Samskap

Møtende Medlemmer
Tommy Søberg
Kolbjørn Blix
Knut Nordmo

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 09.00 - 11.30

Parti
AP
FRP
SP

Andre som møtte:
Eirik Norvoll
Ragni Mortensen

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utlevert i møtet:

Knut Nordmo
Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen

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

Sakliste
Sak nr.
11/2019
12/2019

15/2019
16/2019

Sakstittel
FASTE SAKER
SAK 18/56 SØKNAD FRA NORSK
LANDBRUKSRÅDGIVNING
SAK 19/814 SØKNAD FRA SUSANN HARALDSVIK
SAK 19/891 SØKNAD FRA UNGT ENTREPRENØRSKAP
NORDLAND
SAK 19/910 SØKNAD FRA BLEIK TRADING AS
SAK 16/1254 STØNADSLÅN

17/2019

SAK 18/788 STØNADSLÅN

13/2019
14/2019

U.off jmfr
forvaltningslove
n§13
U.off jmfr
forvaltningslove
n§13

REFERATSAKER:
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11/2019: FASTE SAKER

Næringsstyret 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- 11/2019 Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

12/2019: SAK 18/56 SØKNAD FRA NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING
Forslag til vedtak:

Næringsstyret vedtar å yte kroner 15.000 til «NY GIV – NYTT LIV» for 2019.
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 inntil 1 år fra vedtaksdato. 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.

Næringsstyret 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- 12/2019 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.
13/2019: SAK 19/814 SØKNAD FRA SUSANN HARALDSVIK
Forslag til vedtak:

1. Næringsstyret vedtar å yte kroner 20.000,- til Innkjøp av flere villsauer.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når tiltak er gjennomført i henhold til oppsatt kostnadsplan
og utgiftene dokumenter.
4. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse
reglene forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over
200.000 euro i offentlig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte
(uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet.
Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år.
5. Tilsagnet er gyldig til et år etter at tilsagnet er vedtatt. 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 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- 13/2019 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

14/2019: SAK 19/891 SØKNAD FRA UNGT ENTREPRENØRSKAP NORDLAND
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge tilskudd på kroner 15.000,- til Ungt Entreprenørskaps
(UE) etablering av ungdomsbedrifter ved Andøy videregående skole.
2. Pengene skal gå til ungdomsbedrifter ved Andøy videregående skole og utbetales når
ungdomsbedriftene er etablert i Brønnøysundregisteret.
3. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
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 31.12.19. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet, så er dette tilsagnet ugyldig.

Næringsstyret 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- 14/2019 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

15/2019: SAK 19/910 SØKNAD FRA BLEIK TRADING AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 30 % av totalbeløpet, inntil kroner 75.000,- til
investeringer i forbindelse med nytt kjølerom.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales når prosjektet er ferdig og utgiftene dokumentert i henhold til
søknad.
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 30.06.2020. 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 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- 15/2019 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

16/2019: SAK 16/1254 STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
Næringsstyret tilbyr endring i nedbetalingstid av stønadslån kr 50.000 til 10 år. Pant for lånet
endres fra M/K Prøven LM5617 til pant i fast eiendom.

Næringsstyret 04.12.2019:
Behandling:

Styrets leder satte med henvisning til hjemmel i kommunelovens §31, 2 og 4 ledd, fram
forslag om lukking av møte på bakgrunn av behandling av saker unntatt offentlighet jmfr
forvaltningsloven §13.
Forslag enstemmig vedtatt, og møtet erklært lukket under behandling av sak 16/2019 og
17/2019.

NÆR- 16/2019 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt

17/2019: SAK 18/788 STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å bevilge kroner 50.000,- til Odd-Harald Wikhaug, Andenes.
Stønadslånet skal brukes som delfinansiering i forbindelse med nødvendig utbedring og
sertifisering av sjarken ODD JUNIOR. I søknaden framkommer kostnader med totalt kr
191.500,2. 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 fra utbetalingsdato – med nedbetaling
deretter over 5 – fem år med halvårlige terminer.
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4. Avdragsbetingelser og rentesats skal være den til enhver tid gjeldende sats som for
risikolån i Innovasjon Norge, eller tilsvarende offentlige finansinstitusjoner, når
nedbetalingen starter.
5. Lånet gis mot 1.prioritet pant i fiskefartøyet «ODD JUNIOR» med inventar og tilbehør
samt 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 forsikringsbevis på «ODD
JUNIOR»
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 30.06.2020. 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.

Næringsstyret 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- 17/2019 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt

: REFERATSAKER:

Næringsstyret 04.12.2019:
Behandling:

NÆR- Vedtak:

Referatsaker tatt til orientering
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