ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:

18.06.2020
Samskap

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 15.00 - 16.00

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

Følgende varamedl.
møtte
Eirik Solvoll

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

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utlevert i møtet:

Jonni H. Solsvik
Brita Erlandsen 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.
40/2020
41/2020
42/2020

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
27.05.2020
OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET I ANDØY
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40/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAMSKAP 18.06.2020:
Behandling:
Styreleder informerte ved møtets start at kommunestyret i møte avholdt 15.06.2020 gjennomførte
valg og vedtak av Odd Roger Enoksen som nestleder til styret i Samskap.

SAM- 40/2020 Vedtak:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

41/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27.05.2020
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes.

SAMSKAP 18.06.2020:
Behandling:

SAM- 41/2020 Vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.05.2020 enstemmig godkjent.

42/2020: OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET I ANDØY
Forslag til vedtak:
Programstyret i Samskap anbefaler at Andøy Kommune, sammen med Nordland Fylkeskommune,
søker Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om kommunens egenandel til
omstillingsprogrammet inntil kr 15 millioner, kan anvendes som egenkapital for etablering av et
kommunalt utviklingsselskap som forestår planlegging, utbygging og drift av industriområde
tilknyttet Andøya Spaceport.

SAMSKAP 18.06.2020:
Behandling:
Odd Roger Enoksen ba styret om vurdering av sin habilitet i saken. Etter vurdering erklærte et
enstemmig styre Enoksen som habil.
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Styreleder ga en orientering i saken, og om avklaringer som foreligger i etterkant av møteinnkalling.
På bakgrunn av disse avklaringene la styreleder frem følgende nytt forslag til vedtak:

1. Programstyret viser til avklaringer med Kommunal og moderniseringsdepartementet,
Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland om at Andøy kommune kan anvende
sin egenandel i omstillingsprosjektet til egenandel i et eiendomsselskap.
2. Dersom Andøy kommune beslutter å opprette et kommunalt eiendomsselskap for utvikling
av et industriområde tilknyttet etableringen av Andøya Spaceport vil programstyret
omdisponere inntil 15 mill kroner av den kommunale egenandelen i omstillingsprosjektet til
egenkapital.
3. Omdisponerte ressurser vil bli rapportert som et vedtak for hele perioden under
satsingsområdet «Attraktiv næringskommune»
4. Omdisponeringen medfører ikke behov for endring av revidert omstillingsplan for 2019-2023
eller handlingsplanen for 2020.
Nikoline Spjelkavik ga uttrykk for behov for mer tid på vurdering av saken, og la frem forslag om
utsettelse av saken.
Forslaget om utsettelse av saken ble først votert. Med 2 stemmer for utsettelse av saken falt dette
forslaget.
Administrasjonen trakk sitt forslag til vedtak.
Styret voterte over nytt forslag til vedtak lagt frem av styreleder.

SAM- 42/2020 Vedtak:
Nytt forslag til vedtak lagt frem av styreleder enstemmig vedtatt.
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