ANDØY KOMMUNE

Saksliste for næringsstyret

Møtedato: 26.10.2021
Møtested: Samskap
Møtetid: 14:00 – 15:30

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til
suzanne.pettersen@andoy.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Innkalt:
Marita Thanke Hansen
Tommy Søberg
Gunnar Jan Olsen
Berit Pettersen
Ståle Nordmo
Ragni Mortensen
Eirik Norvoll
Odd-Roger Enoksen

Andøy kommune

Marita Thanke Hansen
Leder næringsstyret

ANDØY KOMMUNE

Saksliste:

Saksnummer:
24/2021
25/2021
26/2021
27/2021
28/2021
29/2021
30/2021
31/2021
32/2021

Sakstittel:
Faste saker
Søknad sak 21/888 Arctic Aloha AS
Søknad sak 21/964 Andenes
Herreekvipering AS
Søknad sak 21/975 Frisørhjørnet 1 Laila M
Elvebakk
Søknad sak 21/967 Riggen AS
Søknad sak 21/813 Tom Roger Olsen
Søknad sak 21/866 Egga utvikling, Digitalt
Etablererkurs
Søknad sak 21/762 Haug Media,
Etablererstøtte
Søknad sak 21/1064 Oso Maritim,
Bedriftsutvikling

ANDØY KOMMUNE

FASTE SAKER:
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
24/2021
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/888 Arctic Aloha AS:
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
25/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 100 % av søknadssum, inntil kroner 25 000,- til org
nr. 925155705 for Arctic Aloha AS.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet, den nasjonalt
notifiserte ordningen.
3. Tilskuddet utbetales da inntektstapet er 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.
Andreas Jordell
Rådmann

Ikke unntatt offentlighet:
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens
§13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2 opplysninger av
forretningsmessig karakter.

Bakgrunn for saken:
Arctic Aloha AS ble direkte rammet av loakale og nasjonale smittevernrestriksjoner, og som bedrift
faller de under følgende kategori: R – 93, Sports- og fritidsaktiviteret og fornøyelsesetablissimenter,
unntatt idrettslag.

ANDØY KOMMUNE

Faktiske opplysninger:
Arctic Aloha tilbyr surfing for tilreisende, surfekurs, mulighet for overnatting med badstu og fjellturer
i umiddelbar nærhet.
Kostnader/tap:
Tittel:
Smittevern
Nedskalering/antallsbegrensning
Tap av utenlandsturisme
Sum kostnad:

2021:
Kr. 2500,Kr. 12 500,Kr. 10 000,Kr. 25 000,-

Sum:
Kr. 2500,Kr. 12 500,Kr. 10 000,Kr. 25 000,-

2021
Kr. 25 000,Kr. 25 000,-

Sum:
Kr. 25 000,Kr. 25 000,-

Søkt beløp:
Tittel:
Søkt beløp nasjonalt notifiserte ordning
Sum finansiering:
Vurdering:
Arctic Aloha AS har vært direkte rammet av nasjonale og lokale smittervernsrestriksjoner. Dette har
resultert i da primært tap av utelandske turister men også kostnader i forhold til ekstra tiltak rundt
smittevern og antallsbegrensninger. Andøy kommune anser Arctic Aloha AS som er viktig bedrift
innenfor reise- og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Administrasjonen innstiller til
positivt vedtak.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/964 Andenes Herreekvipering AS:
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
26/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 100 % av søknadssum, inntil kroner 268 582,- til org
nr. 910 159 518 for Andenes Herreekvipering AS..
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales da inntektstapet er 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.
Andreas Jordell
Rådmann

Ikke unntatt offentlighet:
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens
§13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2 opplysninger av
forretningsmessig karakter.

Bakgrunn for saken:
Andenes Herreekvipering AS ble rammet av smitte av covid-19 hos alle tre ansatte som ble satt i
isolasjon. Ble på bakgrunn av dette nedstengt i en uke, det som ble benyttet til nedvask av
butikklokalet og innleie av vikar for å kunne åpne opp igjen på et så tidlig tidspunkt så mulig.
Nedstenging og vask av butikklokaler ble gjort i samråd med lokal smittevernlege basert på lokale og
nasjonale smittevernregler. Som bedrift faller de inn under følgende kategori: G – 47, Detaljhandel,
unntatt med motorvogner og dagligvarehandel

ANDØY KOMMUNE

Faktiske opplysninger:
Andenes Herreekvipering AS er en lokal klesbutikk som er godt etablert og som tilbyr klær, nettbutikk
og kundekvelder til de fleste aldersgrupper.
Kostnadsplan:
Tittel:
Stenging av butikk 1 uke
Sykemeldinger for 3 ansatte
Innleie av vikar
Sum kostnad:

2021:
Kr. 210 582,Kr. 50 000,Kr. 8 000,Kr. 268 582,-

Sum:
Kr. 210 582,Kr. 50 000,Kr. 8000,Kr. 268 582,-

2021
Kr. 268 528,Kr. 268 585,-

Sum:
Kr. 268 528,Kr. 268 582,-

Finansiering:
Tittel:
Søkt beløp nasjonal notifiserte ordning
Sum finansiering:

Vurdering:
Andenes Herreekvipering AS har vært direkte rammet av nasjonale og lokale
smittervernsrestriksjoner, og opplevd total nedstenging grunnet smitte blant alle ansatte. Dette har
resultert et solid salgstap, men også kostnader i forhold til ekstra tiltak nedvask og innleie av vikar.
Andøy kommune anser Andenes Herreekvipering AS som er viktig bedrift og stødig bedrift innenfor
lokalt næringsliv, men også regionalt grunnet tilreisende og nasjonalt grunnet nettbutikk.
Administrasjonen innstiller til positivt vedtak.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/976 Frisørhjørnet 1 Laila M Elvebakk AS:
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
27/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

Forslag til vedtak:
1. Næringsstyret vedtar å yte tilskudd på 100 % av søknadssum, inntil kroner 24 870,- til org
nr. 991 650 059 for Frisørhjørnet 1 Laila M Elvebakk.
2. Tilskuddet bevilges fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet utbetales da inntektstapet er 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.
Andreas Jordell
Rådmann

Ikke unntatt offentlighet:
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens
§13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2 opplysninger av
forretningsmessig karakter.

Bakgrunn for saken:
Frisørhjørnet 1 Laila M Elvebakk ble direkte rammet av lokalt smitteutbrudd, ble derfor pålagt
karantene av lokal smittevernlege og måtte på bakgrunn av det stenge bedriften sin i 4 dager som
igjen bidro til et inntektstap både i form av kansellering av kunder og nullsalg av produkter. Som
bedrifter faller de under følgende kategori: G – 47, Detaljhandel, unntatt med motorvogner og
dagligvarehandel.

ANDØY KOMMUNE

Faktiske opplysninger:
Frisørhjørnet 1 Laila M Elvebakk tilbyr klipp, vask og farging av hår, og salg av hår- og
velværeprodukter. Bedriften er en veletablert frisørsalong som har et bredt og solid kundegrunnlag.
Kostnadsplan:
Tittel:
26.aug., behandlinger og salg av produkter
27.aug., behandlinger og salg av produkter
30. og 31.sept., behandlinger og salg av
produkter
Sum kostnad:

2021:
Kr. 7 180,Kr. 5 600,Kr. 12 090,-

Sum:
Kr. 7 180,Kr. 5 600,Kr. 12 090,-

Kr. 24 870,-

Kr. 24 870,-

2021
Kr. 24 870,Kr. 24 870,-

Sum:
Kr. 24 870,Kr. 24 870,-

Finansiering:
Tittel:
Søkt beløp nasjonal notifiserte ordning
Sum finansiering:

Vurdering:
Frisørhjørnet 1 Laila M Elvebakk har vært direkte rammet av nasjonale og lokale
smittevernrestriksjoner, og opplevd total nedstenging da bedriftseier ble satt i karantene grunnet
lokalt smitteutbrudd.. Dette har resulterte i et salgstap. Andøy kommune anser Frisørhjørnet 1 Laila
M Elvebakk som er viktig bedrift for det lokale næringsliv. Administrasjonen innstiller til positivt
vedtak.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/967 Riggen AS:
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen

Arkivsaknummer:

Saksnr:
28/2021

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 21/967
Søknad fra Riggen AS, org.nr.: 919 982 780 på kr. 350 000,- avslås da søknaden ikke er i henhold til
kriterier for kompensasjonsmidlene.

Bakgrunn for saken:
Riggen AS med sine to underavdelinger, på Andenes og i Hadsel, driver i stor grad med restaurant og
pubdrift.
Faktiske opplysninger
Juridisk navn: Riggen AS, Riggen AS avd Andenes, Riggen AS avd Stokmarknes.
Org nr: 919 982 780
Selskapsform: Aksjeselskap, Underavdeling
Daglig leder: Jennifer Redoble Cabatbat
Bransje: Pubdrift
Selskapet er registrert i 2020

Kostnadsplan:
Tittel:
Utstyr, opppussing,
markedsføring bar
Redusert salg Restaurant
Husleie Filipoz bar
Sum:

2021:
Kr. 90 000,-

Sum:
Kr. 90 000,-

Kr. 1 500 000,Kr. 82 500,Kr. 1 672 500,-

Kr. 1 500 000,Kr. 82 500,Kr. 1 672 500,-

2021:
Kr. 350 000,-

Sum:
Kr. 350 000,-

Kr. 350 000,-

Kr. 350 000,-

Finansieringsplan:
Tittel:
Søkt beløp nasjonal
notifiserte ordning
Sum:

ANDØY KOMMUNE

Vurdering:
I retningslinjene for «Kommunal kompensasjonsordning» skal man vurdere aktivitet, sysselsetting
basert på lokale utfordringer og behov. Man skal videre vurdere om behovet, kostnadstap eller tiltak
antas å være en direkte konsekvens som følge av nasjonale eller lokale smittevernsrestriksjoner. Det
er også en forutsetning at bedriften, herunder også underavdelinger, har forretningsadresse i Andøy
kommune. Underavdelingen hvor støtten er søkt til har i dette tilfelle forretningsadresse i Hadsel
kommune. Administrasjonen innstiller på avslag.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/813 Tom Roger Olsen:
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
29/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 21/813
Søknad fra Tom Roger Olsen, org.nr.: 985 436 940 på kr. 80 000,- avslås da søknaden er ufullstendig
og ikke er i henhold til kriterier for kompensasjonsmidlene.

Bakgrunn for saken
Ingen
Faktiske opplysninger
Juridisk navn: Tom Roger Olsen
Org nr: 985 463 940
Selskapsform: Enkeltmannsforetak
Innehaver: Tom Roger Olsen
Bransje: Hav- og kystfiske
Selskapet er registrert i 2003

Kostnadsplan:
Tittel:
Arbeidsfortjeneste
Sum:

2021:
Kr. 80 000,Kr. 80 000,-

Sum:
Kr. 80 000,Kr. 80 000,-

2021:
Kr. 80 000,-

Sum:
Kr. 80 000,-

Kr. 80 000,-

Kr. 80 000,-

Finansieringsplan:
Tittel:
Søkt beløp nasjonal
notifiserte ordning
Sum:

ANDØY KOMMUNE

Vurdering:
I retningslinjene for «Kommunal kompensasjonsordning» skal man vurdere aktivitet, sysselsetting
basert på lokale utfordringer og behov. Man skal videre vurdere om behovet, kostnadstap eller tiltak
antas å være en direkte konsekvens som følge av nasjonale eller lokale smittevernsrestriksjoner.
Bedriften faller ikke under noen av følgende kriterier: G – 47, Detaljhandel, unntatt med
motorvogner og dagligvarehandel, I – 55, Overnattings- og serveringsvirksomhet, I – 56,
Serveringsvirksomhet, R – 93, Sports- og fritidsaktiviteter og fornøyelsesetablissimenter, unntatt
idrettslag. Administrasjonen innstiller på avslag.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/866 Egga Utvikling, Digitalt etablererkurs
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
30/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

Forslag til vedtak
1. Næringsstyret vedtar å innvilge et tilskudd kr. 8 375,- til org nr. 982 972 825 for Egga
Utvikling AS.
2. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
3. Tilskuddet er utbetalt da tiltaket er gjennomført og 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.
Andreas Jordell
Rådmann

Ikke unntatt offentlighet:
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens
§13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2 opplysninger av
forretningsmessig karakter

Bakgrunn for saken:
Egga Utvikling er en utviklingsaktør for næringslivet langs kysten i nord. Det stilles stadig større krav
og forventninger til allerede etablerte bedrifter, men også til grundere. Vår jobb i Andøy kommune er
å legge til rette for næringsutvikling innad i egen kommune.

ANDØY KOMMUNE

Faktiske opplysninger:
I denne omgang ble det avholdt digitalt etablererkurs med en deltaker fra Andøy kommune hvor
deltakerprisen var satt til kr. 6 700,- + mva. Totalt kr. 8 375,-. Det overordnede målet med kurset er
at 50% av deltakerne skal være etablert med egen bedrift innen 6 måneder etter endt kurs.
Kostnadsplan:
Tittel:
Betaling for 1 deltaker
Sum kostnad:

2021:
Kr. 8 375,Kr. 8 375,-

Sum:
Kr. 8 375,Kr. 8 375,-

2021
Kr. 8 375,Kr. 8 375,-

Sum:
Kr. 8 375,Kr. 8 375,-

Finansieringsplan:
Tittel:
Kommunalt næringsfond
Sum finansiering:
Vurdering:
Etablererkurset gir deltakerne et godt grunnlag for oppstart av egen bedrift da de får innføring i hele
prosessen ved etablering av nye bedrifter. Etablererkurset vurderes til å være et positivt og viktig
tiltak for nyetableringer i Andøy kommune. Administrasjonen innstiller til positivt vedtak.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/762 Haug Media
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
31/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 21/762
Søknad fra Haug Media, org.nr.: 970 929 177 på kr. 35 000,- avslås da søknaden ikke er i henhold til
kriterier for kommunalt næringsfond.

Bakgrunn for saken
Utvikle netthandel med felles plattform for butikker i Andøy kommune
Faktiske opplysninger
Juridisk navn: Haug Media Jakobsen
Org nr: 970 929 177
Selskapsform: Enkeltpersonforetak
Innehaver: Bjørn Ivar Jakobsen
Bransje: Ikke registret
Selskapet er registrert i 1995

Kostnadsplan:
Tittel:
Prosjektkostnader
Sum:

2021:
Kr. 142 400,Kr. 142 400,-

Sum:
Kr. 142 400,Kr. 142 400,-

2021:
Kr. 35 000,Kr. 5000,Kr. 30 400,Kr. 72 000,Kr. 142 400,-

Sum:
Kr. 35 000,Kr. 35 000,Kr. 30 400,Kr. 72 000,Kr. 142 400,-

Finansieringsplan:
Tittel:
Kommunalt næringsfond
Egenkapital
Andre finansieringskilder
Eget arbeid
Sum:

ANDØY KOMMUNE

Vurdering:
I retningslinjene for «Kommunalt næringsfond» skal man vurdere aktivitet, sysselsetting basert på
lokale utfordringer og behov. Det er også en forutsetning at bedriften, herunder også
underavdelinger, har forretningsadresse i Andøy kommune. Bedriften hvor støtten er søkt til har i
dette tilfelle forretningsadresse i Hadsel kommune. Administrasjonen innstiller på avslag.

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/21/1064 Oso Maritim AS
Saksbehandler:
Suzanne Pettersen
Saksnr:
32/2021

Arkivsaknummer:

Utvalg:
Næringsstyret

Møtedato:
26.10.2021

Forslag til vedtak
7. Næringsstyret vedtar å innvilge et tilskudd på kr. 41 250,-, inntil 50% av søkesummen til
org nr. 942 076 762 for Oso Maritim AS.
8. Tilskuddet bevilges fra det kommunale næringsfondet.
9. Tilskuddet er utbetalt da tiltaket er gjennomført og dokumentert i henhold til søknad.
10. 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.
11. 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.
12. Det forutsettes at tilsagnet blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen
profilering av prosjektet i media.
Andreas Jordell
Rådmann

Ikke unntatt offentlighet:
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens
§13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2 opplysninger av
forretningsmessig karakter

Bakgrunn for saken:
Oso Maritim er et av Nord Norges eldste skipsmeglerfirma, etablert i 1972, med hovedkontor på
Andenes og avdelingskontor i Tromsø. Forretningsområde er megling ved kjøp og salg av alle typer
fartøy, megling av fisk og fiskeproduktet, samt rådgivningstjenester innenfor maritime virksomheter.
Bedriften utfører, som eneste foretak i Andøy, sertifisering av fiskefartøy og lastefartøy under 15
meter, og skadetaksering på oppdrag fra de fleste forsikringselskap.

ANDØY KOMMUNE

Faktiske opplysninger:
Bedriften skal øke bemanningen innenfor kjøp og salg av fartøy, skipsmegling, ved å ansette en
utdannet jurist. På bakgrunn av denne ansettelsen skal det investeres i kontorututstyr og
markedsføring av utvidede tjenester.
Kostnadsplan:
Tittel:
Prosjektkostnader, lønn
Kontorutstyr
Reiser og markedsføring
Sum kostnad:

2022:
Kr. 300 000,Kr. 45 000,Kr. 120 000,Kr. 465 000,-

Sum:
Kr. 300 000,Kr. 45 000,Kr. 120 000,Kr. 465 000,-

2021
Kr. 82 500,Kr. 182 500,Kr. 200 000,Kr. 465 000,-

Sum:
Kr. 82 500,Kr. 182 500,Kr. 200 000,Kr. 465 000,-

Finansieringsplan:
Tittel:
Kommunalt næringsfond
Egenkapital
Eget arbeid
Sum finansiering:
Vurdering:
Administrasjonen synes det er gledelig at en av Nord Norges ledene bedrifter innenfor skipsmegling
ønsker utvikle sin bedrift ved å øke sin bemanning og kompetanse på hovedkontoret i Andøy
kommune. Denne ansettelsen tilsier også at vedkommende tar med familien i flyttelasset.
Samboeren er utdannet innenfor regnskap og er i dialog med annen bedrift om mulighet for
ansettelse også for henne. Andøy kommune anser Oso Maritim AS som en viktig og stødig bedrift
innenfor fiskerinæringen og ser i tillegg meget positivt på befolkningsveksten som denne ansettelsen
bringer med seg. Administrasjonen innstiller til positivt vedtak.

