ANDØY KOMMUNE

Protokoll
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

15.06.2022
Samskap
Kl. 09:30 – 13:10

Møtende medlemmer:
Jonni H. Solsvik
Knut Normo
Kjell-Are Johansen
Camilla Ilmoni
Nikoline Spjelkavik
Forfall meldt fra følgende medlemmer:
Rita Nilsen
Ketil Olsen
Trude Olsen
Eirik Norvoll
Observatører:
Andreas Jordell
Terje Gustavsen
Elena Blix
Bjørg Helene Jenssen

Rådmann, Andøy kommune
Nordland Fylkeskommune
Representant ungdomsrådet
Innovasjon Norge (nett)

Møteleder:
Fra administrasjonen:

Styreleder Jonni H. Solsvik
Programleder Brita Erlandsen og konsulent Vera Agnarsdatter

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

33/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Samskap 15.6.2022
33/2022 Vedtak:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

34/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25.5.2022
Samskap 15.6.2022
34/2022 Vedtak:
Protokoll fra styremøte 25.5.22 godkjent.

35/2022 ORIENTERINGER
Samskap 15.6.2022
•
•
•

•

Styreleder informerte om at det var flere saker som ikke ble ferdig behandlet før dette
møtet, men som er viktig å få behandlet før sommeren. Nytt møte ble foreslått 21.7.22.
Programleder gikk gjennom økonomi og portefølje.
Elena Blix fra ungdomsrådet orienterte ungdomskonferansen som ble holdt for første gang
14.6.22. De høstet mange erfaringer med å arrangere en slik konferanse og satser på at det
blir en årlig begivenhet. Hun gikk gjennom hva ungdom i Andøy ønsker seg eller som kan bli
bedre.
Det var 176 ungdommer til stede.
Camilla Ilmoni, The Whale AS presenterte prosjektet «Teddynauten og Hvalen» som er et
samarbeid mellom The Whale og Andøya Space.

35/2022 Vedtak:
Orienteringer tatt til etterretning.

36/2022 SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Samskap 15.6.2022
Behandling:
Følgende saker som har vært behandlet på delegasjon ble det muntlig redegjort for:
-

Ungdomsrådet fikk kr 60 000,- til Pride Parade 11.6.22 på innsatsområde Attraktivt bosted.
Teddynauten og Hvalen fikk et tilskudd på kr 40 000,- på innsatsområde Teknologi og
kompetanse.

36/2022 Vedtak:
Tas til orientering

37/2022 JUSTERING BUDSJETT/FINANSIERING PKT. 5.1. HANDLINGSPLAN 2022
Samskap 15.6.2022
Behandling:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at
budsjettet/finansiering revideres i forslaget som var vedlagt.
37/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

38/2022 FORSLAG REVIDERT BUDSJETT 2022
Samskap 15.6.2022

Behandling:
Styret besluttet å utsette saken. Samtidig ble administrasjonen bedt om å legge fram nytt forslag til
revidert budsjett 2022 og 2023 ble sett i sammenheng. Revidert budsjett behandles i styremøtet
21.7.22
38/2022 Vedtak:

39/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-510 ANDØY KOMMUNE - BRUKERREISER BOLYST
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger «Andøy kommune», org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 123.750 til
forstudie ”Brukerreiser som verktøy for å fremme bolyst og understøtte tilflytting i Andøy
kommune”. Tilskuddet er avgrenset til 76,11 % av godkjente kostnader, totalt kr 162 600.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktivt bosted»
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2022-30.09.2022.
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.
Samskap 15.6.2022
Behandling:
Nordmo ba om at hans habilitet ble tatt stilling til på bakgrunn av at Andøy kommune er søker og han
er ordfører.
I tillegg til habilitet i denne konkrete saken ble det også tatt stilling til hans habilitet i andre saker på
sakskartet hvor Andøy kommune er søker.

Knut Nordmo fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet.
Styreleder satte fram forslag om å erklære Knut Nordmo habil i alle saker på sakskartet hvor Andøy
kommune er søker
Forslaget enstemmig vedtatt.
Knut Nordmo tiltrådde møtet.
Kjell-Are Johansen bad om nærmere redegjørelse om innholdet i prosjektet og metoden (Personas)
som skulle benyttes.
Rådmann Andreas Jordell redegjorde nærmere om innholdet i systemet «Personas» på generelt
grunnlag.
Kjell-Are Johansen satte fram forslag om 50 % tilskudd av godkjente kostnader.
Votering:
Forslaget fremsatt av Kjell Are Johansen ble vedtatt med 4 stemmer for og en stemme for
administrasjonens innstilling (Knut Nordmo)
39/2022 Vedtak:
Samskap innvilger «Andøy kommune», org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 81 300 til forstudie
”Brukerreiser som verktøy for å fremme bolyst og understøtte tilflytting i Andøy kommune”.
Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 162 600.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktivt bosted»
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2022-30.09.2022.
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.

40/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-511 ANDØY KOMMUNE - FORBEDRING MOBILDEKNING

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 795 019,- til
Hovedprosjekt ”Forbedring av mobildekning, inklusive bredbånd, i Buksnesfjord og Skjoldehamn.”.
Tilskuddet er avgrenset til 75% av godkjente kostnader, totalt kr 1 061 025,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktiv næringskommune».
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 16.06.2022-01.06.2023.
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.

Samskap 15.6.2022
Behandling:
Kjell Are Johansen signaliserte at han ikke ønsket å støtte saken.
Nikoline Spjelkavik foreslo å dekke 50 % av godkjente kostander.
Styreleder foreslo og fikk aksept for at voteringen ble todelt. Først voteres det over om å støtte
tiltaket, og dersom det ble flertall for å innvilge støtte voteres det over Nikoline Spjelkavik sitt forslag
mot innstillingen fra administrasjonen.
Votering:
1. Forslaget om å støtte tiltaket ble vedtatt med 4 stemmer for og en stemme mot (Kjell Are
Johansen)
2. Nikoline Spjelkavik sitt forslag ble vedtatt med 4 stemmer for og 1 stemme for
administrasjonens innstilling (Knut Nordmo)

40/2022 Vedtak:
Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 530 513,- til
Hovedprosjekt ”Forbedring av mobildekning, inklusive bredbånd, i Buksnesfjord og Skjoldehamn.”.
Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 1 061 025,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktiv næringskommune».
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 16.06.2022-01.06.2023.
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.

41/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-509 ANDØY KOMMUNE - HELÅRLIG FERGEDRIFT
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 420.000 til forprosjekt
”Prøvedrift av helårig fergesamband mellom Andenes og Gryllefjord.”. Tilskuddet er avgrenset til 80
% av godkjente kostnader, totalt kr 521.000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Attraktiv næringskommune.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2022 – 31.12.2022.
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.

Samskap 15.6.2022
Behandling:
Administrasjonen framsatte ny endret innstilling og foreslo at 63 % av godkjente kostnader ble innvilget.
Kjell Arne Johansen foreslo at opprinnelig innstilling fra administrasjonen ble vedtatt.

Votering:
Kjell Are Johansen sitt forslag ble vedtatt med 3 stemmer for og 2 stemmer for endret innstilling
(Nikoline Spjelkavik og Jonni H. Solsvik)

41/2022 Vedtak:
Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 420.000 til forprosjekt
”Prøvedrift av helårig fergesamband mellom Andenes og Gryllefjord.”. Tilskuddet er avgrenset til 80
% av godkjente kostnader, totalt kr 521.000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Attraktiv næringskommune.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2022 – 31.12.2022.
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.

42/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-108 MYREZE AS
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Myreze AS, org.nr 926979078 et tilskudd på inntil kr 1 200 000,- til Forprosjekt
Unreal Academy. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr Kr 2.400.00,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde: Teknologi og kompetanse.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 07.02.2022-31.12.2022.
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.
Særvilkår: Statusrapport for beslutningspunkt 2 og 3 skal presenteres og godkjennes av
administrasjonen i Samskap.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Samskap 15.6.2022

Behandling:
Brita Erlandsen orienterte nærmere om prosjektet og bakgrunnen for særvilkår i innstillingen.
42/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

43/2022 SAKSINNSTILLING SAK 21-1325 ARCTIC ALOHA AS
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøya Arctic Aloha, org.nr 925155705 et tilskudd på inntil kr 169 575 til
Forprosjekt ”Andøya Arctic Aloha: verdens nordligste surfebrettprodusent”. Tilskuddet er avgrenset
til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 339 150.
Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 16.06.22 – 30.04.23.
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.
Samskap 15.6.2022
Behandling:
43/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

44/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-559 HIMMEL OG HAV INTERIØR AS
Samskap 15.6.2022
Samskap innvilger Himmel & Hav Interiør AS, org.nr 986045090 et tilskudd på inntil kr 147 000,- til
Forprosjekt ”Konseptualisering av Prosjektsalg og interiøraveiledning til B2B markedet”. Tilskuddet er
avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 295 000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.2022-30.04.23
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.
Behandling:
44/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

45/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-557 ANDENES HUSFLID OG BRUKSKUNST AS
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andenes Husflid og Brukskunst AS, org.nr 891 340 672, et tilskudd på inntil kr
250.000 til Forprosjekt Nettbutikk, digitalisering av kassasystem/ ivareta og videreføre kompetanse
innen bunadssøm ved å utvikle nytt kurskonsept. Tilskuddet er avgrenset til 51,1% av godkjente
kostnader, totalt kr 488.950,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Utvikling andre næringer.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.2022-01.06.2023.
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.
Samskap 15.6.2022
Behandling:
45/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

46/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-560 EXPERIENCE ANDØY AS
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Experience Andøy, org.nr 983885748 et tilskudd på inntil kr 222 000,- til
Hovedprosjekt ”Markedsføringstiltak Experience Andøy”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av
godkjente kostnader, totalt kr 444 000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt: 01.05.2022-01.12.2022
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.
Samskap 15.6.2022
Behandling:
Kjell-Are Johansen spurte om var søkt på markedsføringstiltak tidligere. Brita Erlandsen opplyste at
dette er et hovedprosjekt i motsetning til tidligere bevilgning til forprosjektfasen.
46/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

47/2022 SAKSINNSTILLING SAK 22-558 KARSTEIN KRISTIANSEN ENTREPRENØR AS
Vurdering Offentlighet
Saken er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens §13,
og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger ogeller §13.2 opplysninger av forretningsmessig
karakter.
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Karstein Kristiansen Entreprenør AS, org.nr 962231551 et tilskudd på inntil
kr 372 250 til Forprosjekt ”Nytt forretningsområde med eiendomsutvikling”. Tilskuddet er avgrenset
til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 744 500,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.2022- 15.02.2023.
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.

Samskap 15.6.2022
Behandling:
33/2022 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

48/2022 EVALUERING AV STYREMØTE
Samskap 15.6.2022

Behandling:
-

Bedre på teknisk utstyr. Styreleder poengterte at administrasjonen må være bedre forberedt
på den tekniske løsningen når noen deltar digitalt.
Hastverk med møtepapirer. Styreleder beklaget at sakene kom sent ut til møtedeltakerne.
Nytt styremøte 21.7.2022 ble besluttet avholdt
Kjell-Are Johansen ga uttrykk for at det var positivt at det fortsatt kommer mange søknader
til Samskap.

33/2022 Vedtak:
Evaluering tatt til etterretning.

