ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:

25.03.2020
Teams

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 09.00 - 09.15

Møtende Medlemmer
Camilla Ilmoni
Eirik Norvoll
Trude Olsen
Jonni H. Solsvik
Knut Nordmo
Odd Roger Enoksen
Nikoline Spjelkavik
Forfall meldt fra følgende
medl.
Kjell Are Johansen
Rita Nilssen

Følgende varamedl. møtte
Arne Robert Svendsen

Andre som møtte:
Arne Blix
Eirin Fjellvang
Kirsten Lehne Pedersen
Terje Stabæk
Trond Erik Dekko Andersen

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Jonni H. Solsvik
Brita Erlandsen
Tone Enoksen

Utlevert i møtet:

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

Sakliste
Sak nr.
24/2020

Sakstittel
SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP
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24/2020: SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy kommune, Samskap, org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 413 690,til forprosjekt ”Andøy Handel”. Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 23.03.20 – 31.12.20
Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).
Tilskuddet gis under omstillingsprogrammets innsatsområde "Utviklings- og innovasjonskultur".
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

SAMSKAP 25.03.2020:
Behandling:

Styreleder redegjorde for gjennomføring av fjernmøte:
På bakgrunn av situasjonen om vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19 viruset er
det 13 mars 2020 fastsatt en midlertidig forskrift som skal bidra til å lette gjennomføring av
fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.
Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til 1. august 2020.
Bestemmelsene i forskriften gjelder for møter i folkevalgte organer etter kommuneloven §
5-1 og andre kommunale organer etter § 5-2.
Styreleder spurte om det var merknader til innkalling og saksliste, og om møtet kunne
godkjennes avholdt som fjernmøte. Ingen merknader til innkalling og saksliste, og møtet ble
enstemmig godkjent avholdt som fjernmøte.

SAM- 24/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Avstemming ble gjennomført ved
opprop og svar fra det enkelte deltakende medlem.
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