ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:

09.11.2022
Samskap

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 09:00 - 12:00

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

Følgende varamedl. møtte
Morten Ellingsen

Møtende observatører
Andreas Jordell

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Jonni H. Solsvik
Programleder Brita Erlandsen, rådgiver Robin Jørgensen og
sekretær Vera Agnarsdatter

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

Jonni H. Solsvik
styreleder
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Saksliste
Sak nr
SM
125/2022
SM
126/2022
SM
127/2022
SM
128/2022
SM
129/2022
SM
130/2022
SM
131/2022
SM
132/2022
SM
133/2022
SM
134/2022

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Orienteringer korrigert
Samlesak for delegerte vedtak
Samlesak for referatsaker
Saksinnstilling - Atelier Nøss 2.0
Saksinnstilling - Øya Glass Studio
Saksinnstilling - K. Simonsen Andøya AS
Evaluering av styremøte
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125/2022 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes uten merknader.

SAMSKAP 09.11.2022
Behandling

SAM - 125/2022 Vedtak
Innkallingen godkjennes uten merknader.

126/2022 Godkjenning av saksliste
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

SAMSKAP 09.11.2022
Behandling
Orienteringer: prosjekter fra kommunen kan ikke tas til dette møtet. Rådmann, trenger en
mer presis bestilling på hvilke prosjekter. Administrasjonen har behov for status og resultat
(også dem med liten aktivitet på).
Ungdomsrådet kommer ikke.
SAM - 126/2022 Vedtak
Sakslisten godkjennes som den foreligger med følgende korrigeringer til orienteringer:
Rådmannen kommenterte at presentasjon av resultater av prosjekter i regi av Andøy
kommune ikke kan tas til dette møtet. De trenger en mer presis bestilling på hvilke
prosjekter. Administrasjonen kommenterte at de har behov for status og resultat (også dem
med liten aktivitet på).
Ungdomsrådet kommer ikke.

127/2022 Godkjenning av møteprotokoll
Protokoll av 27.9.2022 Godkjennes slik den fremkommer.

SAMSKAP 09.11.2022
Behandling

SAM - 127/2022 Vedtak
Protokoll av 27.9.2022 Godkjennes slik den fremkommer.

128/2022 Orienteringer korrigert

SAMSKAP 09.11.2022
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Behandling
Styreleder korrigerte følgende i forhold til orienteringer
• Orienteringer fra ungdomsrådet utgår da de ikke kunne møte
• Orientering fra Andøy kommune om status på prosjekter kommunen har fått innvilget
støtte til utgår. Rådmann ba om nærmere beskrivelse av hva styret ønsker
informasjon om.
• Andenes Båtservice AS vil orientere om selskapet
SAM - 128/2022 Vedtak
Tas til orientering.

129/2022 Samlesak for delegerte vedtak
De delegerte vedtakene tas til orientering.

SAMSKAP 09.11.2022
Behandling

SAM - 129/2022 Vedtak
Ingen deligerte vedtak.

130/2022 Samlesak for referatsaker
Referatene tas til etterretning.

SAMSKAP 09.11.2022
Behandling

SAM - 130/2022 Vedtak
Ingen referatsaker fremlagt.

131/2022 Saksinnstilling - Atelier Nøss 2.0
FORSLAG TIL VEDTAK
Samskap innvilger Atelier Nøss, org.nr 985128472 et tilskudd på inntil kr 94000
til Forprosjekt ”Atelier Nøss 2.0”. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader,
totalt kr 188 000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.12.2022-01.08.2023.
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
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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 09.11.2022
Behandling

SAM - 131/2022 Vedtak
Enstemmig innstilling vedtatt.
Samskap innvilger Atelier Nøss, org.nr 985128472 et tilskudd på inntil kr 94000
til Forprosjekt ”Atelier Nøss 2.0”. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader,
totalt kr 188 000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.12.2022-01.08.2023.
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.

132/2022 Saksinnstilling - Øya Glass Studio
Samskap innvilger Øya glass studio AS, org.nr 929 918 495 et tilskudd på inntil kr 43 875,- til
forprosjekt Øya Glass Studio. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt
kr 87 750,-.
Tilskuddet gis under innnsatsområde Andre næringer
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 14.10.2022-01.02.2022.
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 09.11.2022
Behandling

SAM - 132/2022 Vedtak
Side 5 av 7

Enstemmig innstilling vedtatt.
Samskap innvilger Øya glass studio AS, org.nr 929 918 495 et tilskudd på inntil kr 43 875,- til
forprosjekt Øya Glass Studio. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt
kr 87 750,-.
Tilskuddet gis under innnsatsområde Andre næringer
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 14.10.2022-01.02.2022.
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.

133/2022 Saksinnstilling - K. Simonsen Andøya AS
FORSLAG TIL VEDTAK
Samskap innvilger K. Simonsen Andøya AS, org.nr 923546030 et tilskudd på inntil kr 81 250
til Forprosjekt ”Etablering av ny drift for Risøyhamn Næringspark”. Tilskuddet er avgrenset til
50 % av godkjente kostnader, totalt kr 162 500.
Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt.
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.
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 09.11.2022
Behandling

SAM - 133/2022 Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK
Enstemmig innstilling vedtatt.
Samskap innvilger K. Simonsen Andøya AS, org.nr 923546030 et tilskudd på inntil kr 81 250
til Forprosjekt ”Etablering av ny drift for Risøyhamn Næringspark”. Tilskuddet er avgrenset til
50 % av godkjente kostnader, totalt kr 162 500.
Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt.
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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.
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.

134/2022 Evaluering av styremøte
Evaluering tatt til etteretning.

SAMSKAP 09.11.2022
Behandling
Styremøtet for desember faller på samme dag som kommunestyremøtet og ble foreslått
endret. Forslag til ny dato ettersendes.

SAM - 134/2022 Vedtak
Evaluering tatt til etteretning.
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