ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
SAMSKAP ARBEIDSUTVALG
Møtedato:
Møtested:

01.07.2020
Samskap

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 09.00 - 10.00

Møtende Medlemmer
Jonni H. Solsvik
Knut Nordmo
Odd Roger Enoksen
Forfall meldt fra følgende
medl.
Trude Olsen

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utlevert i møtet:

Jonni H. Solsvik
Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Jørgensen

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

Sakliste
Sak nr.
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING A PROTOKOLL FRA MØTE 16.04.2020
SØKNAD SAK 20/418 JOHN-PETTER KARLSEN ENK
SØKNAD SAK 20/640 Q-SEPARATOR SYSTEMS AS
SØKNAD SAK 20/370 MICROCLEAN AS

U.off, jfr.
Offentlighetslovens
§13 og
Forvaltningslovens §
13.2
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10/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAMSKAP arbeidsutvalg 01.07.2020:
Behandling:

AUSAM- 10/2020 Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

11/2020: GODKJENNING A PROTOKOLL FRA MØTE 16.04.2020
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 16.04.2020 godkjennes.

SAMSKAP arbeidsutvalg 01.07.2020:
Behandling:

AUSAM- 11/2020 Vedtak:
Protokoll fra møte 16.04.2020 godkjent.

12/2020: SØKNAD SAK 20/418 JOHN-PETTER KARLSEN ENK
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger John-Petter Karlsen, org.nr:995269244 et tilskudd på inntil kr 70 000,- til
forprosjekt ”Generasjonsskifte Nyborg Gard”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente
kostnader, totalt kr.140 000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 30.06.2020-11.09.2020.
Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter
at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. Ved
eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å
opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Særvilkår: Delutbetaling inntil 50% etter nærmere avtale
Brita Erlandsen
Programleder
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SAMSKAP arbeidsutvalg 01.07.2020:
Behandling:

AUSAM- 12/2020 Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

13/2020: SØKNAD SAK 20/640 Q-SEPARATOR SYSTEMS AS
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Q-separator systems AS, org.nr 824824312 et tilskudd på inntil kr 47.000,- til
forprosjekt ”Markedsføringsturnè. Separering av kumøkk». Tilskuddet er avgrenset til 45,6% av
godkjente kostnader, totalt kr.103 050,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 03.08.2020-31.10.2020.
Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter
at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. Ved
eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å
opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Brita Erlandsen
Programleder

SAMSKAP arbeidsutvalg 01.07.2020:
Behandling:

AUSAM- 13/2020 Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

14/2020: SØKNAD SAK 20/370 MICROCLEAN AS
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Microclean, org.nr 922171440 et tilskudd på inntil kr 60 875,- til forstudie
”Forprosjekt salgsselskap”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.121
750,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.04.2020-10.10.2020.
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Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter
at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. Ved
eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å
opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Brita Erlandsen
Programleder

SAMSKAP arbeidsutvalg 01.07.2020:
Behandling:
Styreleder viste til henvisningen til Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens §13.2 hva angår sak
14/2020.
Styreleder viste til Kommunelovens §11-5, 2.ledd og foreslo at møtet ble lukket for behandling av
saken.
Votering: Styreleders forslag enstemmig vedtatt
Vedtak: Møtet i arbeidsutvalget lukkes for behandling av sak 14/2020.

AUSAM- 14/2020 Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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