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Sak 12/19
Herøy vannverk, byggetrinn 11 - sjøledning fra Skagavågen til Hestøya
(Sjøledning Skagavågen)
Saksbehandler: Jan Sigurd Pettersen
Arkivsaksnr.:
17/128
Saksnr.: Utvalg
12/19
Formannskap
/
Kommunestyret

Arkiv:
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det settes av en totalbevilgning til bygging av sjøledning fra Skagavågen til Hestøya –
Herøy vannverk 11. byggetrinn på kr. 13 156 000.-. Budsjettering iht
prosjektbeskrivelsen i økonomiplan for 2019 - 2022 slik vedtatt av kommunestyret
18.12.18.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 10 556 000 kr til dette
investeringsprosjektet, og godkjenne lånebetingelsene. Dette lånet inngår i den totale
lånerammen på 34 226 800 kr, som kommunestyret har gitt rådmannen mandat til å ta
opp i 2019 i budsjettvedtaket av 18.12.18.
3. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise ihht. NS 8407.
4. Det nedsettes en byggekomité som skal bestå av følgende representanter:
a. Gjøran Tangen
b. Jan Sigurd Pettersen
2. Jamfør pkt 9.6 i kommunens reglement for finansforvaltning, vedtatt av
kommunestyret den 10.03.09, skal formannskapet være styringsgruppe for prosjektet.

Saksutredning:
I økonomiplan 2019 – 2022 inngår et prosjekt for bygging av sjøledning fra Skagavågen til
Hestøya – Herøy vannverk 11. byggetrinn. Det er satt av kr 13 156 000.- for 2019, og
prosjektet er planlagt gjennomført inneværende år. Hovedhensikten med investeringen er å øke
kapasiteten på vannforsyningen ut til industriområdet Herøy marine næringspark på Hestøya.
I følge økonomireglement for Herøy kommune, kapittel 9.3, skal prosjekter med en
kostnadsramme over kr 500 000, og prosjekter som går over flere år, fremmes som enkeltsak
til politisk behandling.
Vurdering:
Dette prosjektet har vært kunngjort på doffin tidligere (2017), men det ble da ikke inngått noen
kontrakt og prosjektet ble derved ikke gjennomført. Saken fremmes nå til politisk behandling i
tråd med økonomireglementet med intensjon om ny kunngjøring på doffin og at oppstart av
byggearbeider blir før sommerferien.
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Sjøledningen planlegges tilkoblet eksisterende rørledning på Teistad og føres frem til Marine
Harvest anlegg gjennom eksisterende inntakstrasé. Ledningen er ikke prosjektert, og det er en
del av anbudet at totalentreprenøren skal prosjektere og fastlegge den mest gunstige leggetrasè.
Ledningen vil få en lengde på 3-4 km. Totalentreprenøren må dokumentere leggingen av
rørledningen og sørge for nødvendig godkjenning og registrering hos Kystverket.
Når det gjelder prosjektledelse har Herøy kommune ikke egen kapasitet til dette, så denne
tjenesten må anskaffes eksternt for å kunne gjennomføre prosjektet inneværende år. Det vil bli
gjennomført en egen anskaffelse for dette (tilbudsforespørsel for tjenestekjøp; under
terskelverdi).
Vedlegg:
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Sak 13/19
Felles låsesystem for kommunale bygninger - adgangskontroll
Saksbehandler: Jan Sigurd Pettersen
Arkivsaksnr.:
18/125
Saksnr.: Utvalg
13/19
Formannskap
/
Kommunestyret

Arkiv: 661
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det settes av en totalbevilgning til felles låsesystem for kommunale bygninger på kr.
780 000. Budsjettering iht prosjektbeskrivelsen i økonomiplan for 2019 -2022 slik
vedtatt av kommunestyret 18.12.18.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 630 000 kr til dette investeringsprosjektet,
og godkjenne lånebetingelsene. Dette lånet inngår i den totale lånerammen på
34 226 800 kr, som kommunestyret har gitt rådmannen mandat til å ta opp i 2019 i
budsjettvedtaket av 18.12.18.
3. Anskaffelsen er under EØS terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter og
gjennomføres som en tilbudsforespørsel til minst 3 tilbydere.
4. Det nedsettes en byggekomité som skal bestå av følgende representanter:
a. Gjøran Tangen – prosjektleder
b. Svein Lundestad – bruker/eierrepresentant
5. Jamfør pkt 9.6 i kommunens reglement for finansforvaltning, vedtatt av
kommunestyret den 10.03.09, står rådmannen ansvarlig for gjennomføringen og
ivaretar rollen som styringsgruppe for prosjektet.

Saksutredning:
I økonomiplan 2019 – 2022 inngår et prosjekt for etablering av et låssystem felles for Herøy
kommune (prosjekt nr 19104). Det er satt av kr 780 000.- for 2019, og prosjektet er forutsatt
gjennomført inneværende år.
I følge økonomireglemet for Herøy kommune, kapittel 9.3, skal prosjekter med en
kostnadsramme over kr 500 000, og prosjekter som går over flere år, fremmes som enkeltsak
til politisk behandling.
Prosjekt låssystem felles for Herøy kommune har som intensjon å etablere adgangskontroll til
alle kommunale bygninger, ved at inngangsdører får elektronisk lås/kortleser. Noen bygninger
har slikt allerede, men det er ikke komplett noe sted. Målsettingen med prosjektet er å
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gjennomføre tiltak for å få en komplett løsning som dekker alle inngangsdører på alle
kommunale bygninger.
Vurdering:
Å holdes styr på alle nøkler over tid er en utfordring – nøkler kommer på avveie ved at de blir
glemt tilbakelevert når folk slutter, at noen mister en nøkkel etc. Dette gir bl.a en økt risiko for
at nøkler på avveie kan brukes av uvedkommende for å ta seg ulovlig inn i bygninger. For
noen bygninger er det nøkler på avveie, og kostnaden med å bytte ut hele låssystemet med et
nytt nøkkelbasert system er betydelig.
Å etablere elektronisk lås/kortleser for alle bygninger innebærer at bruk av nøkler kan utfases.
Ved bruk av kortleser kan kort som kommer på avveie enkelt slettes fra systemet slik at de
ikke virker og utgjør derved ingen sikkerhetsrisiko. Det er også betydelig enklere og sikrere å
administrere et system med kort enn med nøkler, og bruk kan spores. Herøy kommune har
utarbeidet vilkår for ID- og nøkkelkort.
Konklusjon:
Å etablere adgangskontroll basert elektronisk lås/kortleser på for alle kommunale bygninger
vil gi en betydelig forbedring av sikkerhet mot innbrudd og at uvedkommende ikke får adgang
til kommunale bygninger. Det vil i tillegg medføre at administrasjon og drift av låssystem blir
enklere og billigere over tid.
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Sak 14/19
Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem for kommunale bygninger
Saksbehandler: Jan Sigurd Pettersen
Arkivsaksnr.:
19/24
Saksnr.: Utvalg
14/19
Formannskap
/
Kommunestyret

Arkiv: 601
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det settes av en totalbevilgning på kr 4 388 000.- i økonomiplanperioden 2019 – 2022
til sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem for kommunale bygninger.
Budsjettering iht prosjektbeskrivelsen i økonomiplan for 2019 - 2022 slik vedtatt av
kommunestyret 18.12.18.
2. Rådmannen gis fullmakt til å i 2019 ta opp lån på 1 250 00 kr til dette
investeringsprosjektet, og godkjenne lånebetingelsene. Dette lånet inngår i den totale
lånerammen på 34 226 800 kr, som kommunestyret har gitt rådmannen mandat til å ta
opp i 2019 i budsjettvedtaket av 18.12.18.
3. Det nedsettes en byggekomité som skal bestå av følgende representanter:
a. Gjøran Tangen – prosjektleder
b. Svein Lundestad – datateknisk fagkyndig
2. Jamfør pkt 9.6 i kommunens reglement for finansforvaltning, vedtatt av
kommunestyret den 10.03.09, står rådmannen ansvarlig for gjennomføringen og
ivaretar rollen som styringsgruppe for prosjektet.

Saksutredning:
I økonomiplan 2019 – 2022 inngår et prosjekt for å fornye/modernisere og bygge ut systemene
for styring av varme og ventilasjon i kommunale bygninger (SD-anlegg), samt å innføre et
moderne energioppfølgingssystem slik at energiforbruket kan overvåkes og tiltak vurderes
(prosjekt nr 19201). Prosjektet vil bestå av investeringer i dataverktøy-/programmer samt en
fornying og oppgradering av automatikk som styrer varme- og ventilasjonsanlegg i hver enkelt
bygning mm. I tillegg må eksisterende oljefyringsanlegg saneres da det ikke er lov å benytte
det slik det er i dag fra og med 2020 (gjelder Herøy skole og Herøy omsorgssenter).
Det er satt av til sammen kr 4 388 000.- i økonomiplanperioden til disse tiltakene. I følge
økonomireglement for Herøy kommune, kapittel 9.3, skal prosjekter med en kostnadsramme
over kr 500 000, og prosjekter som går over flere år, fremmes som enkeltsak til politisk
behandling.

Sak 14/19

Vurdering:
Herøy kommune har SD-anlegg for deler av bygningsmassen, for helsehuset og
omsorgsboligene var dette en del av byggeprosjektet som ble sluttført i fjor. På sykehjemmet
og Herøy skole er det gamle SD-anlegg som til dels er utgått på dato og som ikke lar seg
oppgradere. Dessuten er flere av anleggene «lokale» i den forstand at man må være i
bygningen for å kunne styre dem. Den nye løsningen det nå jobbes mot er web-basert og man
kan da styre tekniske anlegg fra en pc hvor som helst. Samtidig med oppgradering og
utbygging av SD-anlegg planlegges det også diverse tiltak knyttet til selve oppvarmings- og
ventilasjonsanleggene slik at man kan oppnå flere/bedre regulerings- og styringsmuligheter
med målsetting om å redusere energiforbruket. Denne investeringen handler derfor i stor grad
om å iverksette tiltak for energiøkonomisering – å redusere strømforbruket og effektivisere
drift av tekniske anlegg. Og ikke minst det å fjerne fyringsanlegg basert på ikke-fornybar
energi.
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Sak 15/19
Oppgradering av kommunale leiligheter i Karolineveien 24 A- 24C, 26 og 28 A- C
Saksbehandler: Jan Sigurd Pettersen
Arkivsaksnr.:
19/199
Saksnr.: Utvalg
15/19
Formannskap
/
Kommunestyret

Arkiv: 614
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det settes av en totalbevilgning til oppgradering av kommunale leiligheter i
Karolineveien 24 A- 24C, 26 og 28 A- C på kr. 4 570 000. Budsjettering iht
prosjektbeskrivelsen i økonomiplan for 2019 - 2022 slik vedtatt av kommunestyret
18.12.18.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 3 695 000 kr til dette investeringsprosjektet,
og godkjenne lånebetingelsene. Dette lånet inngår i den totale lånerammen på
34 226 800 kr, som kommunestyret har gitt rådmannen mandat til å ta opp i 2019 i
budsjettvedtaket av 18.12.18.
3. Arbeidet utføres ved bruk av rammeavtale for bygningsmessige arbeider som Herøy
kommune skal kunngjøre på TED-databasen senest i løpet av våren 2019.
4. Det nedsettes en byggekomité som skal bestå av følgende representanter:
a. Gjøran Tangen – prosjektleder
b. Siv Nilsen - brukerrepresentant
c. Roger Iversen - brukerrepresentant
2. Jamfør pkt 9.6 i kommunens reglement for finansforvaltning, vedtatt av
kommunestyret den 10.03.09, står rådmannen ansvarlig for gjennomføringen og
ivaretar rollen som styringsgruppe for prosjektet.

Saksutredning:
I økonomiplan 2019 – 2022 inngår et prosjekt for oppgradering av kommunale leiligheter i
Karolineveien 24 A- 24C, 26 og 28 A- C (prosjekt nr 19105). Det er satt av kr 4 570 000.- for
2019, og prosjektet er forutsatt gjennomført inneværende år. Bygget er i dårlig stand og har
store behov for oppgraderinger. Prosjektet vil omfatte en totalrenovering både innvendig og
utvendig for å sikre det konstruksjonsmessige, samt å gi et tilpasset botilbud til yngre brukere.
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I følge økonomireglement for Herøy kommune, kapittel 9.3, skal prosjekter med en
kostnadsramme over kr 500 000, og prosjekter som går over flere år, fremmes som enkeltsak
til politisk behandling.
Vurdering:
Forannevnte leiligheter og fellesareal har vært i bruk over lang tid uten at det har blitt
gjennomført oppussing og tilfredsstillende vedlikehold. Lokalene fremstår nå som svært
nedslitte. Det er et prekært behov for tiltak for å forhindre at bygningen forfaller ytterligere, og
å oppgradere standarden på boarealet til et nivå man ønsker for slike lokaler.
Tiltakene som planlegges gjennomført er å bytte ytterkledning og vindu samt en
totalrenovering innendørs med oppussing av alle våtrom samt innvendige overflater i
oppholdsrom. Det legges til grunn at arbeidet kan gjennomføres i etapper, at bare en og en
leilighet tas av gangen slik at de øvrige kan bebos. Dette vil være en rasjonell måte å jobbe på
og man unngår at alle leilighetene blir stående tomme over lang tid.
Det jobbes nå med å utlyse en rammeavtale for bygningsmessige arbeider. Intensjonen med
dette er å få på plass en avtale med ett firma som kan benyttes til slike vedlikeholds- og
oppussingsarbeider, også for det ordinære vedlikeholdsarbeidet som finansieres på
driftsbudsjettet. Det har i de seneste år blitt en vanlig måte å jobbe på, og avtalen vil være
basert på at man inngår faste timepriser og påslag for materialkostnader – og avtaler omfang
og kostnadsrammer for hvert enkelt oppdrag. Uten en slik avtale må man lage en komplett
anbudsbeskrivelse for hver og en av alle slike jobber, og gjennomføre separate anskaffelser.
Det er både tids- og kostnadskrevende. En rammeavtale vil ha en varighet på inntil 4 år.
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Sak 16/19
Endring av selskapsavtale for SHMIL IKS
Saksbehandler: Geir Berglund
Arkivsaksnr.:
18/1085
Saksnr.: Utvalg
16/19
Formannskap
/
Kommunestyret

Arkiv: 026
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Herøy kommune godkjenner de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for SHMIL
IKS.
Saksutredning:
I representantskapsmøte 16.11. 2017 gjorde representantskapet i SHMIL IKS følgende
vedtak:
1. Representantskapet vedtar ny veileder for valgkomiteens arbeid.
2. Representantskapet ber valgkomiteen om å komme med revidering av §5 «Styret og
daglig leder» i Selskapsavtalen og § 2 «Styret» i Eieravtalen. Revidering av Selskapsog eieravtalen skjer i representantskapsmøtet våren 2018.
I etterkant har administrasjonen i SHMIL IKS mottatt forslag fra valgkomiteen til endring av
§ 2.1 i Eieravtalen og § 5 i selskapsavtalen. Det er også kommet inn innspill fra advokat
Vibeke Resch Knudsen der det også er tatt inn i eieravtalens § 7 saksgang i forbindelse med
endring av eieravtale og veileder til valgkomiteen.
Endringene i selskapsavtalen og eieravtalen ble behandlet og vedtatt i representantskapet i
møte 24.04. 2018.
Selskapsavtale for SHMIL IKS skal vedtas i kommunestyret i alle eierkommunene før den kan
gjøres gjeldende.
SHMIL ber derfor om at endringen i Selskapsavtale av 27.04. 2018 vedtas i kommunestyret i
Herøy kommune innen 1. april 2019. Et slikt vedtak gjør at selskapsavtalen kan gjøres
gjeldende for valg til SHMIL sitt styre i årsmøtet 2019.
Endringene gjelder selskapsavtalens § 5 «Styret og daglig leder». Formålet med endringene er
å gi representantskapet (som velger styret) større mandat til å sette sammen et styre, som til
enhver tid innehar den kompetansen selskapet har behov for i styret.
Som en konsekvens av dette endres også varamedlemsordningen, ved at det ikke lenger vil
være personlige varamedlemmer – men tre varamedlemmer i nummerert orden.
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Vurdering:
De foreslåtte endringene er en utvikling av selskapet, og basert på erfaringer
(jfr. endringene i Helgeland Kraft). Eiernes muligheter til å styre selskapets utvikling utøves
gjennom representantskap og årsmøte. Endringene berør ikke disse organ negativt.
Endringen har vært til behandling i selskapets representantskap, i tråd med bestemmelsene i
Eieravtalen.
Vedlegg:
 Anmodning om endring av Selskapsavtale for SHMIL IKS.
 Forslag til ny selskapsavtale for SHMIL IKS – datert 27.04.18
 Eieravtale for SHMIL IKS
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Sak 17/19
Deling av eiendom -gnr/bnr 9/1 - klagebehandling vedr behandling av saken etter
jordloven
Saksbehandler: Jørn Høberg
Arkivsaksnr.:
18/646
Saksnr.: Utvalg
66/18
Formannskap
17/19
Formannskap

Arkiv: GBNR 9/1
Møtedato
23.10.2018
13.03.2019

Rådmannens innstilling
Vedtak i sak 66/18 i møte i Formannskapet i Herøy 23.10.2018 oppheves. Det fattes nytt
vedtak i saken.
Det tillates fradeling av omsøkt areal til uendret bruk på 95 dekar fra gnr/bnr 9/1 i henhold til
Jordloven §§ 1 og 12.
Godkjent fradelt areal: Øyer tilhørende gnr/bnr 9/1, bortsett fra areal på Selve Hjelmsøya samt
Jektholmen – nordøst for Hjelmsøya.
Det stilles følgende vilkår for delingen:
1. Gnr/bnr 9/1 skal fortsatt være landbrukseiendom.
2. Gnr/bnr 9/17 og 9/19 skal sammenføyes til en eiendom til fritidsformål
3. Andel i felles utmark på Hjelmsøya skal medfølge gnr/bnr 9/1
4. Både fradelt areal og den resterende del av gnr/bnr 9/1 skal nyttes til
jordbruksdrift/beiteareal
5. Gnr/bnr 9/1 skal ha beiterett på fradelt areal dersom ikke eier av det fradelte arealet selv
benytter beiteretten
6. Dersom ikke bruker på gnr/bnr 9/1 benytter beiteretten på fradelt areal, skal andre kunne
benytte beiteretten
7. Disse vilkår skal tinglyses

Behandling/vedtak i Formannskap den 23.10.2018 sak 66/18
Behandling:
Rådmannens innstilling tiltres.
Vedtak:
Det tillates fradeling av omsøkt areal til uendret bruk på 95 dekar fra gnr/bnr 9/1 i henhold til
Jordloven §§ 1 og 12.
Godkjent fradelt areal: Øyer tilhørende gnr/bnr 9/1, bortsett fra areal på Selve Hjelmsøya samt
Jektholmen – nordøst for Hjelmsøya.
Både fradelt areal og resterende del av gnr/bnr 9/1 skal fortsatt være landbrukseiendommer.
Det stilles følgende vilkår for delingen:
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1. Resterende del av gnr/bnr 9/1 skal sammenføyes med gnr/bnr 9/17 og 9/19 til gnr/bnr 9/1
2.

Andel i felles utmark på Hjelmsøya skal medfølge gnr/bnr 9/1

3. Eierne av gnr/bnr 9/17 og 9/19 innvilges konsesjon og at salg gjennomføres
4. Både fradelt areal og den resterende del av gnr/bnr 9/1 skal nyttes til
jordbruksdrift/beiteareal
5. Gnr/bnr 9/1 skal ha beiterett på fradelt areal dersom ikke eier av det fradelte arealet selv
benytter beiteretten
6. Dersom ikke bruker på gnr/bnr 9/1 benytter beiteretten på fradelt areal, skal andre kunne
benytte beiteretten
7. Disse vilkår skal tinglyses

Bakgrunn:
Søker: Sameie: Dagfinn Johan Andreassen, Ingvar Rolf Andreassen og Bente Anita Helen
Aarstad.
Saken gjelder klage på vedtak i saken vedr jordlovebehandling i sak 66/18 i møte i Formannskapet
i Herøy 23.10.2018.
Den 22.11.2018 mottok kommunen følgende E-post fra søker på vilkår satt i vedtaket:
Vi søker herved om endring av vilkår for fradeling og kjøp av gnr/bnr 9/1. Vi ber om at
man kan slå sammen 9/17 og 9/19 som er fritidseiendom og beholder 9/1 som
jordbrukseiendom. En sammenslåing av de tre bruksnr. Vil redusere verdien på 9/17 og
9/19.
Kommunen oppfatter dette som klage på vedtaket. Kommunen behandler henvendelsen som en
klage på vedtak.
Opprinnelig var søknaden datert 26.6.2018, med oppdatert søknad datert 6.8.2018 vedr. deling av
eiendommen 9/1 i Herøy:
Det søkes om fradeling av 95 dekar fordelt på flere øyer.
Se øvrige dokumenter vedr. saksgangen.
Formålet med fradelingen er fradeling til uendret bruk.
Saken skal behandles etter jordloven.
Saksutredning klagebehandling:
Søkers begrunnelse omfatter klage på vilkår som stilt i vedtaket. Vilkårene som det er klaget på er:
Både fradelt areal og resterende del av gnr/bnr 9/1 skal fortsatt være
landbrukseiendommer.
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Resterende del av gnr/bnr 9/1 skal sammenføyes med gnr/bnr 9/17 og 9/19 til gnr/bnr 9/1
Saksbehandler har i tillegg vært i telefonisk kontakt med søker for utfyllende opplysninger.
Bakgrunn for klagen går ut på at vilkår om sammenføying av fritidseiendommer med
landbrukseiendommer vil medføre sterkt redusert takstgrunnlag for fritidseiendommene dersom en
samlet eiendom oppføres som landbrukseiendom. Dersom vilkårene blir stående vil investeringene
som er gjort i fritidseiendommene bli sterkt redusert i verdi iht at eiendommen vil bli taksert som
landbrukseiendom.
Kommunens vurdering var å sikre at landbruksareal fortsatt skal kunne drives iht jordlovens
bestemmelser. Det er nye opplysninger i saken at eiendommens verdi vil bli redusert ved en
sammenføying til landbruksformål. Et bortfall av de nente vilkår vil ikke redusere hensynet til
jordlovens bestemmelser. Jordlovens bestemmelser ligger fast uavhengig av arealets status som
fritid eller landbruk.
Saksbehandler kan ikke se at en innvilgelse av søknad om bortfall av to av vilkårene vil virke
negativt for landbruket eller kommunen. Hjelmsøya har ikke fast bosetting. Det er ikke sannsynlig
at eiendommen vil gi grunnlag for selvstendig gårdsdrift. Kommunen er likevel opptatt av at
jordbruksarealene skal kunne nyttes til jordbruksdrift. En endring av vilkårene som søker her ber
om vil ikke svekke grunnlaget for jordbruksdrift. Søknaden anbefales innvilget med endring i
vilkår, se innstilling.
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Sak 18/19
Søknad om tilskudd
Saksbehandler: Liv-Åse Lorentzen
Arkivsaksnr.:
19/226
Saksnr.: Utvalg
18/19
Formannskap

Arkiv: 223
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
Herøy kommune avslår søknad om tilskudd til utvikling av nynorsk- og dialektspill i
matematikk.

Saksutredning:
Edupalytion søker om tilskudd til å utvikle spill som kan brukes på mellomtrinnet i
grunnskolen. Aktøren arbeider aktivt for å skape engasjerende og morsomme opplevelser for
barn gjennom spill. Først ut er et matematikkspill, men bedriften har også mål om å utvikle
flere spill for flere fag i norsk skole.
Spillutvikleren søker Herøy kommune om midler som skal gå til markedsføring.
Søknadsbeløpet er på 50.000, eller det beløpet kommunen selv mener de kan avse. Dersom
søknad innvilges vil kommunen motta fordelsrabatt på kjøp av spillet når det lanseres.
Vurdering:
Kommunen mottar årlige søknader fra ulike lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk
støtte.
Tiltakene det søkes støtte om er positive, men det er ikke avsatt midler i budsjettet for slike
formål.
I tillegg er bruk av pedagogisk programvare noe som bør vurderes med bakgrunn i lokale
forhold og behov.
Rådmannen tilrår at søknaden avslås med bakgrunn i økonomi.
Vedlegg:
1) Søknadsbrev

Sak 19/19
Søknad om tilskudd - Historien om oljeindustrien i Sandnessjøen
Saksbehandler: Liv-Åse Lorentzen
Arkivsaksnr.:
19/230
Saksnr.: Utvalg
19/19
Formannskap

Arkiv: 223
Møtedato
13.03.2019

Rådmannens innstilling
Herøy kommune avslår søknad om støtte til bokprosjekt

Bakgrunn:
Historien om oljeindustrien i Sandnessjøen skal skrives i boken «Oljefeber – 66 grader nord»
Alstahaug kommune utfordrer HALD - kommunene til å bidra til bokprosjektet, Herøy
kommune med NOK 20.000
Saksutredning:
Tidligere NRK journalist Geir Johnsen arbeider med en bok om oljeindustriens historie i
Sandnessjøen. Alstahaug kommune ber Herøy kommune vurdere økonomisk støtte til
bokprosjektet. Boken skal være en gavebok som sammenfatter 45 års industrihistorie fortalt fra
fagfolkenes ståsted og som bidrar til å bygge identitet for regionen.
Ordfører i Alstahaug kommune peker på betydningen etableringen på SIVA har hatt for
regionen. Historien fra midten av 70-tallet har betydd mye for bosetting i våre kommuner, og
mange har sin historie og identitet fra industrimiljøet.Miljøet har historisk sett betydd mye, og
skaper fortsatt viktige ringvirkninger og arbeidsplasser i regionen.
Vurdering:
Kommunen mottar årlige søknader fra ulike lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk
støtte.
Tiltakene det søkes støtte om er positive, men det er ikke avsatt midler i budsjettet for slike
formål og rådmannen tilrår derfor at søknaden avslås med bakgrunn i økonomi.
Vedlegg:
1) Henvendelse, Ordfører i Alstahaug kommune
2) Søknadsbrev, forfatter Geir Johnsen

Sak 20/19
Søknad om støtte til HORVA 2019
Saksbehandler: Geir Berglund
Arkivsaksnr.:
18/809
Saksnr.: Utvalg
77/18
Formannskap
20/19
Formannskap

Arkiv: 223
Møtedato
18.12.2018
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Herøy kommune bevilger 75 000 kr til HORVA 2019 – Nordnorsk landbruksutstilling.
2. Det forutsettes at midlene disponeres som beskrevet i søknad om støtte.
3. Bevilgningen belastes kommunalt næringsfond II.
4. Vedtaket er gyldig i 2 år fra vedtaksdato.
Behandling/vedtak i Formannskap den 18.12.2018 sak 77/18
Behandling:
Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saksutredning:
I brev av 13.09.18, mottok Herøy kommune en søknad om midler fra Horva Nordnorsk
Landbruksutstilling. Det søkes om 75 000 kr fra Herøy kommune til delfinansiering av en
prosjektstilling for perioden desember 2018 til og med oktober 2019.
Det har siden 2005 vært arrangert en tredagers landbruksmesse, som skal gjennomføres hvert
tredje år. Formålet med HORVA er å markere og posisjonere nordnorsk landbruksnæring.
Interesseområdet for messen er i utgangspunktet hele Nord-Norge og deler av Trøndelag.
Styret for messen ønsker å kunne styrke arbeidsinnsatsen frem mot neste messe, som skal
gjennomføres høsten 2019. Med bakgrunn i dette søker organisasjonen Horva Nordnorsk
Landbruksutstilling de fire HALD-kommunene om midler til å etablere en fast prosjektstilling
fram som skal være daglig leder for HORVA 2019, og ha et fast kontorsted.
Det søkes om totalt 450 000 kr for en prosjektstilling på 20 % frem til desember 2018, og
minimum 50 % stilling i perioden januar til oktober 2019.
Alstahaug kommune er vertskommune for arrangementet, og har i dag tre representanter i
styret, som utgjør 50 % av styremedlemmene.

Sak 20/19

Søknaden om midler fordeler seg slik på de fire kommunene:
Herøy kommune
75 000 kr
Alstahaug kommune
225 000 kr
Leirfjord kommune
75 000 kr
Dønna kommune
75 000 kr
TOTALT
450 000 kr
Det er satt opp følgende budsjett for arrangementet:
Utgifter
Ansatt
450 000 kr
Ekstra strømtilførsel
20 000 kr
Leie av areal og parkering
50 000 kr
Lyd
50 000 kr
Styrehonorar
60 000 kr
Profilering
200 000 kr
Esterne foredragsholdere
100 000 kr
Nettleie WIFI
25 000 kr
Leie av lokaler og telt
250 000 kr
Leie bygggjerder
20 000 kr
Revisjonshonorar
32 000 kr
Regnskap
40 000 kr
Sanitæranlegg
15 000 kr
Gave/ Horvapris
35 000 kr
Vakthold/rigging
50 000 kr
Styremøter
10 000 kr
Kulturelle innslag/foredragsholder 25 000 kr
Forsikring
3 000 kr
Renovasjon
10 000 kr
Uforutsette utgifter
100 000 kr
Postboks
904 kr
Sum utgifter
1 545 904 kr
Inntekter
Sponsorinntekter
Standleie
Tilskudd fra kommunene
Sum inntekter

723 000 kr
273 000 kr
450 000 kr
1 446 000 kr

Vurdering:
HORVA 2019 er et stort arrangement som er med på å profilere landbruksnæringen og
regionen for øvrig på en positiv måte.
De totale kostnadene for prosjektet på til sammen kr 1 545 904,- og det omsøkte beløpet på
kr 75 000,- utgjør 3,2 % av kostnadsoverslaget.
Landbruksnæringen er en viktig næring i regionen, og HORVA er med på å sette et positivt
fokus på næringen, og er et arrangement som er med på å profilere HALD-regionen.
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Alstahaug kommune vedtok den 28.11.19 å bevilge 112 500 kr til HORVA 2019. Dønna
kommune vedtok den 12.02.19 å gi en støtte på 75 000 kr. Saken er så langt ikke behandlet i
Leirfjord kommune.
Kommunestyret i Herøy vedtok den 18.12.18 i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til
næringsfond II.
Saksbehandler anbefaler at HORVA 2019 innvilges det omsøkte beløpet, basert på at dette er
et av de største arrangementene av sitt slag i hele Nord-Norge, og at det har betydning for
landbruksnæringen i regionen. Det er naturlig å se på HORVA 2019 som et
næringslivsprosjekt, og søknaden anses som en søknad om næringsmidler.
Vedlegg:
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Sak 21/19
Søknad om kommunalt næringsfond
Olaf Paulsen
Saksbehandler: Geir Berglund
Arkivsaksnr.:
18/330
Saksnr.: Utvalg
82/18
Formannskap
21/19
Formannskap

Arkiv: U01
Møtedato
18.12.2018
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det bevilges 23 500 kr fra Næringsfond II til Olaf Paulsen til innkjøp av hydraulisk
trommel til vakumslange med koblinger.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.10.19, trekkes bevilgningen tilbake.
Behandling/vedtak i Formannskap den 18.12.2018 sak 82/18
Behandling:
Repr. Arnt Erling Paulsen ba om å få vurdert sin habilitet og fratrådte.
Han ble erklært inhabil jfr. FVL § 6 B.
Repr. Laila Furu Vold framsatte forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 mot 2 st.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saksutredning:
Olaf Paulsen har i søknad datert 06.04.18, søkt om tilskutt fra næringsfond I på 23 500 kr.
Søknaden gjelder tilskudd til innkjøp av hydraulisk trommel til vakumslange med koblinger.
Dette utstyret vil gi søker større rekkevidde for nødtømming av septiktanker. Olaf Paulsen er i
dag avhengig av å kunne kjøre helt fram til tanken med traktor og vogn. En hydraulisk
trommel med 60 meter med slange vil gjøre jobben mer fleksibel. Traktor og vogn er av en
slik størrelse at det er vanskelig å komme til mange tanker. Eksisterende slage på vogna er 12
meter.
Søker sier at en slik investering ikke vil la seg gjennomføre uten tilskudd, og at tømming
fremover uten tilleggsslange forutsetter en maksimal avstand mellom vogn og tank på 5 meter.
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Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Prosjektkostnader
02.
03.
Sum kostnad

Sum
47 000
0
0
47 000

Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
23 500
0
23 500
0
0
47 000

Bakgrunn:
I retningslinjene for kommunalt næringstilskudd er følgende momenter vektlagt:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av
nyskaping i eksisterende virksomhet.
 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen
eller regionen.
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere
nye etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en
forretningsplan eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd,
eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
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Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal
overstige 50 % av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for
sysselsetting av innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede
bevilgningen fra næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige
tildelingen til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Denne saken var opp til behandling i Formannskapet den 18.12.18. Saken ble da vedtatt
utsatt.
Kommunestyret i Herøy vedtok den 18.12.18, i sak 22/18 å sette av 1 000 000 kr til
næringsfond II i budsjettet for 2019. Saksbehandler har tolket utsettelsesvedtaket og
budsjettvedtaket slik at det er ønskelig å se på denne saken på nytt i 2019.
Vurdering:
Olaf Paulsen leverer allerede tjenester til Herøy kommunes befolkning knyttet til tømming av
septiktanker. Beløpet det søkes om er lavt sett i forhold til kvalitetshevingen på tjenesten. Når
kommunen i utgangspunktet har satt av et relativt stort beløp til næringsfond i 2019 anser
saksbehandler dette som et godt prosjekt, og anbefaler at søknaden innvilges.
Vedlegg:
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Sak 22/19
Søknad - næringsfondet
Torben Pedersen
Saksbehandler: Geir Berglund
Arkivsaksnr.:
18/915
Saksnr.: Utvalg
89/18
Formannskap
22/19
Formannskap

Arkiv: U01
Møtedato
18.12.2018
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det bevilges 100 000 kr i tilskudd fra næringsfond II til Torben Pedersen utvidelse av
flytekai og molo.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført og sluttrapport levert innen 01.11.19, trekkes
bevilgningen tilbake.
Behandling/vedtak i Formannskap den 18.12.2018 sak 89/18
Behandling:
Repr. Elbjørg Larsen ba om å få vurdert sin habilitet og fratrådte.
Hun ble erklært habil.
Repr. Laila Furu Vold framsatte forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saksutredning:
Torben Pedersen har i søknad datert 12.10.18, søkt om et tilskudd fra næringsfond I på 200
000 kr.
Søknaden ble behandlet av Formannskapet den 18.12.18, og saken ble da utsatt. Rådmannen
hadde innstilt på avslag i saken.
Den 18.12.18 vedtok kommunestyret i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til næringsfond II i
budsjettet for 2019.
I retningslinjene for næringsfond i Herøy kommune er følgende momenter vektlagt i
vurderingene av en søknad:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
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 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av
nyskaping i eksisterende virksomhet.
 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen
eller regionen.
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere
nye etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en
forretningsplan eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd,
eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal
overstige 50 % av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for
sysselsetting av innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede
bevilgningen fra næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige
tildelingen til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Bakgrunn:
Torben Pedersen startet i 2009 med utleie av rorbuer til turister. Søker ønsker å bygge en molo
for å skjerme rorbuanlegget sitt, da det ligger i et værutsatt område. Moloen vil også kunne
føre til at driften kan utvides fra sesongåpent til helårsdrift. Bedriften har økt antallet
utleiebåter til 7 stykker, som også bidrar til at det er nødvendig å utvide havna.
Ifølge søker har de slitt med å få overskudd i driften av rorbuanlegget, og anser denne
utbyggingen til å være essensiell for videre drift.
Søker har vurdert, men ikke dokumentert, at det er mulig å få gjester til å komme til Herøy på
vinterstid for å oppleve Herøy og fiske.
Dagens kaianlegg blir i noen utstrekning også brukt av andre, som benytter anlegget som
skysskai i forbindelse med ferjeleiet. Eier ønsker å legge til rette for at dette også kan skje i
fremtiden.
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Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Bygging av kai, materialer
02. Bygging av molo, grunnarbeid
03. Fortøyninger til flytekai
Sum kostnad

Sum
260 000
430 000
32 000
722 000

Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
200 000
300 000
150 000
72 000
0
722 000

Vurdering:
Torben Pedersen er en 47 år gammel mann bosatt i Herøy kommune, og faller i utgangspunktet
ikke inn under prioriterte grupper definert som innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
Driften av rorbuanlegget startet opp i 2009, så søker er heller ikke å anse som en nyetablerer.
Søknadsbeløpet overstiger retningslinjenes bestemmelser for hvor stor andel av den samlede
tildelingen til næringsfond I kan være for et enkeltprosjekt, som for tiden er 125 000 kr.
Retningslinjene legger også føringer på at det bare er høyt prioriterte enkeltprosjekter som skal
kunne få så høyt beløp.
Ut fra søkers vurderinger vil tilskuddet kunne ha utløsende effekt. Turistnæringen er også én
av de prioriterte områdene i kommuneplanen og i regional næringsplan.
Saksbehandler vurderer prosjektet som interessant, da dette er en av få aktører som prøver å få
til helårsdrift av turistanlegg. Det er også en allmennyttig side ved prosjektet, hvis kaianlegget
kan brukes til skyssbåttrafikk.
Søknadsbeløpet er meget høyt, sett opp mot veiledende beløp i retningslinjene. Ut fra en
helhetlig vurdering anbefaler saksbehandler at søknaden innvilges med et beløp på 100 000 kr.
Vedlegg:
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Sak 23/19
Søknad - næringsfondet
Svein Olav Heggheim
Saksbehandler: Geir Berglund
Arkivsaksnr.:
18/918
Saksnr.: Utvalg
91/18
Formannskap
23/19
Formannskap

Arkiv: U01
Møtedato
18.12.2018
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Det bevilges 42 500 kr i tilskudd til tilpassing av tilpasning av flishugger og etablering
av en tjeneste for gjenvinning av plast fra havbruksnæringen.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført og sluttrapport levert innen 01.11.19, trekkes
bevilgningen tilbake.
Behandling/vedtak i Formannskap den 18.12.2018 sak 91/18
Behandling:
Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforlaget ble enst. vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saksutredning:
Svein Olav Heggheim har i søknad datert 14.10.18 søkt om et tilskudd på 60 000 kr fra
næringsfond I
Søknaden ble behandlet av Formannskapet den 18.12.18, og saken ble da utsatt. Rådmannen
hadde innstilt på avslag i saken.
Den 18.12.18 vedtok kommunestyret i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til næringsfond II i
budsjettet for 2019.
I retningslinjene for næringsfond i Herøy kommune er følgende momenter vektlagt i
vurderingene av en søknad:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av
nyskaping i eksisterende virksomhet.
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 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen
eller regionen.
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere
nye etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en
forretningsplan eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd,
eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal
overstige 50 % av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for
sysselsetting av innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede
bevilgningen fra næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige
tildelingen til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Bakgrunn:
Søker har vurdert det slik at det er et betydelig behov for håndtering av brukte foringsslanger
fra oppdrettsnæringen. Etter kontakt med oppdrettere i regionen ser Svein Olav Heggheim det
slik at dagens løsninger er tungvinte og dyre. Signalene han har fått er at det ligger et
potensiale i gjenvinning av plasten. Søker ønsker å utvikle ideen videre ved å tilpasse en
flishugger til bruk i gjenvinningsprosessen, etablere kanaler for avsetning av plasten, og
kartlegge behovet for tjenesten i næringen ytterligere, og finne en hensiktsmessig plassering av
en gjenvinningsstasjon.
Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Tilpasning flishugger
02. Reisekostnader bedriftsbesøk
03. Eget arbeid
04. Diverse
Sum kostnad

Sum
20 000
20 000
65 000
10 000
115 000
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Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
60 000
0
0
55 000
0
115 000

Vurdering:
Svein Olav Heggheim er en 46 år gammel mann bosatt i Herøy. Søker har et
enkeltmannsforetak som ble registrert 25.11.03. I utgangspunktet faller søker ikke inn under
de prioriterte gruppene innvandrer, kvinne eller ungdom (18-35 år). Han er heller ikke i
kategorien nyetablerer.
Svein Olav Heggheim har tidligere fått bevilget støtte i fra næringsfondet. I 2014 fikk han
bevilget 40 000 kr til kjøp av maskinen «Alstor» til bruk i trefelling og skogrydding.
Prosjektet hans kan ha potensiale, men er ennå lite utviklet. Et tiltak for å øke kvaliteten i
søknaden kunne være å gjennomføre en markedsundersøkelse, og vurdere å få satt opp en
forretningsplan.
Prosjektet er for øvrig lite, og sannsynligvis lett gjennomførbart. Ut fra saksbehandlers
vurdering er reisekostnader å anse som ordinære driftskostnader, og derfor ikke
tilskuddsberettiget. Posten diverse anses også som lite dokumentert. Saksbehandler anbefaler
at man tar utgangspunkt i en totalkostnad for prosjektet på 85 000 kr, og innvilger 50 %
tilskudd av dette.
Vedlegg:
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Søknad - næringsfondet
Larsens Motorservice AS
Saksbehandler: Geir Berglund
Arkivsaksnr.:
18/917
Saksnr.: Utvalg
97/18
Formannskap
24/19
Formannskap

Arkiv: U01
Møtedato
18.12.2018
13.03.2019

Rådmannens innstilling
1. Herøy kommune avslår søknaden fra Larsens Motorservice AS om tilskudd fra
næringsfond til innkjøp av truck.
Behandling/vedtak i Formannskap den 18.12.2018 sak 97/18
Behandling:
Repr. Elbjørg Larsen fratrådte som inhabil jfr. FVL § 6 pkt. C.
Repr. Arnt Erling Paulsen framsatte forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saksutredning:
Larsens Motorservice AS har i søknad datert 14.10.18, søkt om et tilskudd på 100 000 kr fra
næringsfond I.
Søknaden ble behandlet av Formannskapet den 18.12.18, og saken ble da utsatt. Rådmannen
hadde innstilt på avslag i saken.
Den 18.12.18 vedtok kommunestyret i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til næringsfond II i
budsjettet for 2019.
I retningslinjene for næringsfond i Herøy kommune er følgende momenter vektlagt i
vurderingene av en søknad:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av
nyskaping i eksisterende virksomhet.
 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen
eller regionen.

Sak 24/19
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere
nye etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en
forretningsplan eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd,
eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal
overstige 50 % av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for
sysselsetting av innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede
bevilgningen fra næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige
tildelingen til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Bakgrunn:
Larsens Motorservice AS har i søknad datert 14.10.18, søkt om et tilskudd på 100 000 kr fra
næringsfond I.
Larsens Motorservice AS som ligger på Flostad. Bedriften ble etablert i 2013 og har som
hovedbeskjeftigelse reparasjon av båter og motorer, og det er for tiden 4-5 ansatte. Bedriften
tar i mot ungdom som har behov for praksis i forbindelse med yrkesrettet utdanning, og har
også hatt en innvandrer ansatt over flere år.
Bedriften søker om tilskudd til innkjøp av en truck for å effektivisere driften, og gjøre den mer
konkurransedyktig i markedet.
Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Prosjektkostnader
Sum kostnad

Sum
200 000
200 000

Side 31 av 33

Sak 24/19

Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
100 000
50 000
50 000
0
0
200 000

Vurdering:
Larsens motorservice AS ble etablert i Herøy i 2013, og således ikke lenger en nyetablering.
Selskapet har også mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. I 2017 fikk Larsens Motorservice
AS bevilget 45 000 kr næringsfond I til investering i slipvogn.
Søknadsbeløpet er nær det maksimale beløpet sett opp mot retningslinjenes bestemmelser for
hvor stor andel av den samlede tildelingen til næringsfond I som kan tildeles et enkeltprosjekt,
som for tiden er 125 000 kr. Retningslinjene legger også føringer på at det bare er høyt
prioriterte enkeltprosjekter som skal kunne få så høyt beløp.
Larsens motorservice AS er et veldrevet selskap med gode finansielle nøkkeltall for de siste
fem regnskapsårene:
2013
2014
2015
2016
2017
Lønnsomhet (Totalkapitalrentabilitet i %)
0,9
3,8
19,8
13,7
39,0
Resultat av driften i %
0,4
1,1
6,6
3,3
9,7
Bruttofortjeneste i %
48
31
36
41
48
Overskuddsgrad i %
0
1
7
3
10
Omsetning/lønnskrone
3,35
4,88
5,15
3,86
3,87
Likviditetsgrad 1
0,97
0,92
1,40
1,72
1,84
Likviditetsgrad 2
0,97
0,44
1,29
1,63
1,67
Arbeidskapital
-8
-178
248
550
979
Egenkapitalandel i %
1,4
0,7
19,4
26,0
39,5
Gjeldsgrad
69,8 143,0
4,2
2,8
1,5
Ut fra en helhetlig økonomisk vurdering av selskapet, burde Larsen motorservice AS ha
kapital nok i selskapet til å kunne forsvare en investering av en truck til 200 000 kr. Dette
innebærer at et tilskudd fra kommunen ikke burde ha en utløsende virkning på en slik
investering. Saksbehandler anbefaler derfor at søknaden avslås.
Vedlegg:
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