ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:

30.07.2020
Samskap

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 10.00 - 11.00

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

Følgende varamedl. møtte
Lisbeth Seppola
Adelheid Flesland
Benjaminsen
Tom Stenvoll

Andre som møtte:
Arne Blix
Kirsten Lehne Pedersen

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Jonni H. Solsvik
Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Vestgård Jørgensen, 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.
43/2020
44/2020
45/2020
46/2020

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
18.06.2020
SØKNAD SAK 20/758 POLARIS ENERGY AS
SØKNAD SAK 20/784 ANDØY KOMMUNE
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43/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
SAMSKAP 30.07.2020:
Behandling:

Styreleder redegjorde ved åpning av møtet om følgende:
- Bakgrunn for at behandling av søknad fra Polaris Energy AS er lagt til styret.
- Saker som forberedes behandlet i styremøte 8.september.
- Styreleder orienterte om at kommunen v/ ordfører hadde bedt Samskap vurdere om
omstillingsmidlene kan anvendes i forbindelse med behov for parkering tilknyttet Måtind.
- Styreleder orienterte om at administrasjonen arbeidet med en utredning med arbeidstittel
"Space day Andøy" Administrasjonen sammen med AU vil sluttføre utredningen fram til
beslutning i styret 8.9.20.
- Søknad om et samarbeidsprosjekt mellom Hvalsafari AS og Sea Safari AS som det kan være
behov for behandling av på kort varsel. Styret kalles inn til møte på Teams hvis behov.
- Styreleder tok opp praktiseringen av signering av møteprotokoll. Styret konkluderte etter
en vurdering at signering av protokoll utgår.
SAM- 43/2020 Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

44/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18.06.2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 18.06.2020 godkjennes.
SAMSKAP 30.07.2020:
Behandling:

SAM- 44/2020 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18.06.2020 enstemmig godkjent.

45/2020: SØKNAD SAK 20/758 POLARIS ENERGY AS
Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Polaris Energy AS, org.nr 921684169 et tilskudd på inntil kr 250.000,- til
forprosjekt”Materialteknologi”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader,
totalt kr.500.000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Teknologi og kompetanse».
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Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 20.07.2020-15.10.2020.
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.
Særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart.
Brita Erlandsen
Programleder
SAMSKAP 30.07.2020:
Behandling:

Polaris Energy AS v/ Bjørnar Iversen redegjorde for prosjektet og svarte på spørsmål fra
styret.
SAM- 45/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

46/2020: SØKNAD SAK 20/784 ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 400.000,- til
forprosjekt ”Forberede grunnlaget for eiendomsselskap”. Tilskuddet er avgrenset til 100%
av godkjente kostnader, totalt kr.400.000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområdet «Attraktiv næringskommune».
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 1.08.2020-30.11.2020.
Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Brita Erlandsen
Programleder
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SAMSKAP 30.07.2020:
Behandling:

Knut Nordmo ba styret om å vurdere sin habilitet ved behandling av saken ettersom Andøy
Kommune er søker og prosjekteier.
Styreleder og rådmann Kirsten L Pedersen redegjorde for bakgrunnen for at Nordmo ikke er
automatisk inhabil. Hvorvidt han er habil/inhabil er derfor en skjønnsmessig vurdering som
avgjøres av styret.
Styreleder satte frem forslag om å erklære Nordmo habil. Forslag enstemmig vedtatt.
SAM- 46/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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