ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
NÆRINGSSTYRET
Møtedato:
Møtested:

16.10.2020
Samskap

Møtende Medlemmer
Tommy Søberg
Gunnar Jan Olsen
Marita Thanke Hansen

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 12.00 - 15.00

Parti
AP
H
SP

Andre som møtte:
Berit Pettersen
Eirik Norvoll
Odd Roger Enoksen (Forfall ved behandling av sak 08/2020-14/2020)
Ragni Mortensen
Ståle Nordmo

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utlevert i møtet:

Marita Thanke Hansen
Brita Erlandsen, Robin Jørgensen
Sak 22-24/2020

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

Sakliste
Sak nr.
06/2020
07/2020

13/2020
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020

Sakstittel
FASTE SAKER
ORIENTERINGER
SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
SØKNAD SAK 20/741 GUNNAR STEINHOLM
SØKNAD SAK 20/829 UNGT ENTREPRENØRSKAP
SØKNAD SAK 20/913 PROSJEKTBYRÅ HELENA HALS
SØKNAD SAK 20/959 Q-SEPARATOR SYSTEMS AS
SØKNAD SAK 20/993 KARSTEIN KRISTIANSEN
ENTREPRENØR AS
SØKNAD SAK 20/676 LANDSBY MEDIA
SØKNAD SAK 20/780 PUFFIN SAFARI AS
SØKNAD SAK 20/961 MARMELKROKEN
SØKNAD SAK 20/964 MARMELKROKEN
SØKNAD SAK 20/969 SKREDDERLOFTET RINGO AS
SØKNAD SAK 20/970 NYE MODE AS
SØKNAD SAK 20/983 RISØYHAMN SJØHUS AS
SØKNAD SAK 20/899 ARNE ROBERT SVENDSEN
SØKNAD SAK 20/914 VÆRRBAKKAN AS
SØKNAD SAK 17/929 NÆRINGSLÅN

23/2020

SØKNAD SAK 19/534 STØNADSLÅN

24/2020

SØKNAD SAK 20/1027 STØNADSLÅN

08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020

U.off, jfr.
Offentlighetslovens
§13 og
Forvaltningslovens §
13.2
U.off, jfr.
Offentlighetslovens
§13 og
Forvaltningslovens §
13.2
U.off, jfr.
Offentlighetslovens
§13 og
Forvaltningslovens §
13.2
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06/2020: FASTE SAKER
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

Leder redegjorde for at sakslisten er utvidet med en sak.
NÆR- 06/2020 Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.
07/2020: ORIENTERINGER

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

Næringsstyret ble orientert om følgende saker:
Presentasjon næringsavdelinga
Status Samskap
Status økonomi næringsfond og låneordninger
Ekstraordinært næringsfond Covid-19
Handlingsplan
NÆR- 07/2020 Vedtak:

Tatt til orientering.
: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

Næringsstyret ble orientert om følgende saker behandlet på delegasjon:
Sak 20/463 Atelier Nøss
1. Næringssjefen vedtar å yte tilskudd på kroner 7.800,- til Atelier Nøss org nr
985 128 472 investeringer i forbindelse med oppsett av skilt.
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 i ett år etter at tilsagnet blir utstedt. Det betyr at dersom
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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
NÆR- Vedtak:

Tatt til orientering.
08/2020: SØKNAD SAK 20/741 GUNNAR STEINHOLM
Forslag til vedtak:
Søknad fra Gas Terapi Gunnar Arnliot Steinholm, org.nr.: 920860893, Bjørnskinn, 8484 Risøyhamn
om tilskudd fra kommunens næringsfond på kr 32 000, til prosjekt sjamantromme utvikling avslås.

Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 08/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

09/2020: SØKNAD SAK 20/829 UNGT ENTREPRENØRSKAP
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 40 % av totalbeløpet, inntil kroner 23.518,- til org
nr. 883 831 012, for å gjennomføre Ungt Entreprenørskap i Andøy kommune.
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 i ett år fra tilsagnet gis. 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.

Brita Erlandsen
Næringssjef
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Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 09/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

10/2020: SØKNAD SAK 20/913 PROSJEKTBYRÅ HELENA HALS
Forslag til vedtak:
Søknad fra Prosjektbyrå Helena Hals,Skarstein, 8485 Dverberg om tilskudd fra kommunens
næringsfond på kr 8.000 til utvikling og oppsett av 5 informasjonstavler til kulturminner avslås.

Brita Erlandsen
Næringssjef
Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 10/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

11/2020: SØKNAD SAK 20/959 Q-SEPARATOR SYSTEMS AS
Forslag til vedtak:
Søknad fra Q-Separator Systems AS, 8484 Risøyhamn om tilskudd fra kommunens næringsfond på
kr 10.000 til å gjennomføre et folkemøte på Risøyhamn skole avslås.
Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 11/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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12/2020: SØKNAD SAK 20/993 KARSTEIN KRISTIANSEN ENTREPRENØR AS
Forslag til vedtak:
1. Karstein Kristiansen Entreprenør AS innvilges tilskudd kr 20.000 til kompetanseheving for
2 unge fast ansatte som skal gjennomføre prosjektlederskolen.
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.
Brita Erlandsen
Næringssjef
Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 12/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

13/2020: SØKNAD SAK 20/676 LANDSBY MEDIA
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 6,6% av totalbeløpet, inntil kroner 8.871,- til org
nr. 913602943 for prosjekt Podkast Feske.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. 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.
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 13/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

14/2020: SØKNAD SAK 20/780 PUFFIN SAFARI AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 50% av totalbeløpet, inntil kroner 104.995,- til org
nr. 989854933 for søknad om tilskott til resepsjonsbygg i Bleik havn. Tilskuddet bevilges
fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet.
2. Tilskuddet utbetales når prosjektet er ferdig og utgiftene dokumentert i henhold til
søknad.
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 et år fra tilsagnet gis. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
5. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.
Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 14/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

15/2020: SØKNAD SAK 20/961 MARMELKROKEN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 35% av totalbeløpet, inntil kroner 63 840,- til org
nr. 992235918 for Kompensasjon for ekstraordinære utfordringer.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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.
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5. Tilsagnet er gyldig et år fra tilsagnet gis. 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.

Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 15/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

16/2020: SØKNAD SAK 20/964 MARMELKROKEN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 75% av totalbeløpet, inntil kroner 140 850,- til org
nr. 992235918 for prosjektet «Tilrettelagt og attraktivt reisemål for natur og
fugleinteresserte».
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. 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.
7. Det gis et forbehold om at søknad fra Innovasjon Norge blir innvilget for at dette
tilsagnet skal være gyldig.
Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 16/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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17/2020: SØKNAD SAK 20/969 SKREDDERLOFTET RINGO AS
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 42,5% av totalbeløpet, inntil kroner 22 244,- til
org nr. 981009932 for gjennomførelse av prosjektet «Optimalisering av nettsalg».
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. 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.

Brita Erlandsen
Næringssjef
Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 17/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

18/2020: SØKNAD SAK 20/970 NYE MODE AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 42,5% av totalbeløpet, inntil kroner 22 244,- til
org nr. 948597640 for gjennomførelse av prosjektet «Optimalisere nettsalg».
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. 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.

Brita Erlandsen
Næringssjef
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Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 18/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

19/2020: SØKNAD SAK 20/983 RISØYHAMN SJØHUS AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 49,9% av totalbeløpet, inntil kroner 54.570,- til
org nr. 924498315 for prosjekt søknad støtte Covid-19.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 et år fra tilsagnet gis. 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.
Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil i sak 19/2020.
Leder la fram forslag om å erklære Odd Roger inhabil.
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Odd Roger forlot møtet og deltok ikke i behandlingen.
NÆR- 19/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
20/2020: SØKNAD SAK 20/899 ARNE ROBERT SVENDSEN
Forslag til vedtak:
Søknad fra Robert Arne Svendsen ENK, org.nr.: 983893252 om tilskudd fra kommunens
ekstraordinære næringsfond på kr 27. 537,- til kjøp av minisagbruk avslås.
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 20/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
21/2020: SØKNAD SAK 20/914 VÆRRBAKKAN AS
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 48,3% av totalbeløpet, inntil kroner 94.500,- til
org nr 917707332 investeringer i forbindelse med etablering av rammeverksted og
galleri.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære 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 30.11.2020. Det betyr at dersom søker ikke har kommet med
anmodning om utbetaling av tilskuddet og dokumentert utgiftene, så er dette tilsagnet
ugyldig.
Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020: Behandling:
Leder viste til henvisningen til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens § 13.2 i
sak 22, 23 og 24/2020, og la frem forslag med henvisning til Kommunelovens § 11-5 –
2.ledd at møtet ble lukket for behandling av sakene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, og møtet ble lukket i sak 22, 23 og 24/2020.
NÆR- 21/2020 Vedtak:
22/2020: SØKNAD SAK 17/929 NÆRINGSLÅN

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avskriver næringslån på kr. 100.000, pluss renter, til Nordstjernen Handel AS,
Andenes. Lånet ble innvilget i møte den 8.11.2017.
Brita Erlandsen
Næringssjef
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Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 22/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

23/2020: SØKNAD SAK 19/534 STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune gir Maan Sjøfart AS tilsagn om næringslån på kr. 500 000,-. Lånet skal
brukes i forbindelse som delfinansiering for kjøpet av hvalsafaribåten Maan Dolphin.
2. Næringslånet gis med rente- og avdragsfrihet i 5-fem- år, regnet fra det tidspunkt lånet
betales ut, for deretter nedbetaling over 5-fem- 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 forutsettes sikret mot pant i «Maan Dolphin» , kjennesignal LLCJ, med prioritet
etter Sparebanken Nord-Norge, kr 10 mill.
6. Det er Øksnes kommune, Utlånsforvaltningen, som tar seg av regnskapsføringen av
næringslån gitt av Andøy kommune. Maan Sjøfart AS bes ta kontakt med
Utlånsforvaltningen, som ordner med sikkerhetsdokumentene og utbetaling av lånet.
7. Det forutsettes at løpende lån, sak 14/605 pålydende kr 700.000, til rest pr 19.05.2020
kr 509.898 innfris når nytt lån utbetales .Lånet kan utbetales når nødvendige
dokumenter er underskrevet og tinglyst.
8. Tilsagnet om næringslån er gyldig til 16.10.2021 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.
Brita Erlandsen
Næringssjef

Næringsstyret 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 23/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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24/2020: SØKNAD SAK 20/1027 STØNADSLÅN
Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å innvilge stønadslån pålydende kr. 1.600.000,- til kvotekjøp til
Høyning Kystfiske AS. Stønadslånet skal brukes som delfinansiering til kjøp av kvoter til
en pris av kr 4 000 000,2. 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
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 30.10.2021. 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 16.10.2020:
Behandling:

NÆR- 24/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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