ANDØY KOMMUNE

Protokoll styrebehandling per epost
i Samskap

Styrebehandling per epost 20.04.2018

Deltakende i saksbehandling:
Faste medlemmer av styret:
Jonni Solsvik, Lisbeth Berg Hansen, Wanja Bordewich og Nikoline Spjelkavik.
Varamedlem til styret: Anitha Bendiksen (vara for Sveinung Ellingsen), Camilla Ilmoni (vara
for Daniele Zanoni), Rita Nilsen (vara for Line Tollefsen).
Forfall:
Faste medlemmer: Sveinung Ellingsen, Line Tollefsen, Daniele Zanoni og Thomas Wold
Varamedlem: Eirik Solvoll (vara for Thomas Wold)
Inhabilitet: Styreleder Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen
av saken.
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Epost utsendelse:
Til styremedlemmer i Samskap deltakende i behandlingen av sak 25/2018,
Sender vedlagt ny saksinnstilling – sak 32/2018, og ber om svar senest mandag 23.april
2018 kl.12.00. De som ikke har svart innen fristen ansees for å tiltre innstillingen.
Nordland Fylkeskommune ved Terje Stabæk har etter samtale med ordfører Jonni Solsvik
konkludert med at det er nødvendig med en utfyllende begrunnelse for at støtte til Andøya
Space Center ikke er i strid med statsstøtteregelverket. Nordland Fylkeskommune vil ta
ansvar for at en slik begrunnelse blir utarbeidet og vedlagt saken. Utarbeidelse av
begrunnelse er ikke til hinder for at saken behandles i tråd med saksutredningen med
forslag til vedtak.
Saksfremlegg:
Ref. sak 25/2018:
Administrasjonen har hatt saken til vurdering hos Innovasjon Norge avd. Nordland, og
tilbakemeldingen er at prosjektet ikke kan støttes med bevilgning fra Innovasjon Norge.
Forslag til vedtak:
Samskap innvilger ASC v/Odd Roger Enoksen, org.nr 979122721 et tilskudd på inntil kr.
2.067.650,- til prosjektet ” Strategisk Drone Satsing ”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av
godkjente kostnader, totalt kr. 4 135 300 -.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.01.2018-31.12.2019.
Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25. punkt D.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

