ANDØY KOMMUNE

Protokoll styremøte
i
Samskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

01.02.2018
Samskap
Kl. 09:00 - 15:00

Deltakende:
Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik,
Lisbeth Berg Hansen, Sveinung Ellingsen, Daniele Zanoni, Line Tollefsen, og Nikoline
Spjelkavik.
Varamedlem til styret: Eirik Solvoll (vara for Thomas Wold) og Trude Olsen (vara for Wanja
Bordewich)
Observatører: Kirsten Pedersen,Trond Erik Dekko Andersen (IN) Terje Stabæk (NFK)
Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen
Fra Nordland Fylkeskommune: Erlend Nikolaisen
Forfall:
Faste medlemmer: Thomas Wold, Wanja Bordewich
Observatører: Arne Blix, Marit Strand Nordheim, Constanse Kleppe, Hanne Jacobsen

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen
Styreleder Samskap

Saksliste
Sak nr.
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.12.2017
ETABLERING AV TILSKUDDSORDNING "INNOVASJON,
NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING I ANDØY"
SØKNAD 17/1059 ANDFJORD AS - FORPROSJEKT
U.off
LANDANLEGG LAKS
SØKNAD 17/1319 FORSTUDIE TIL MUSIKKFJØS PÅ
STAVE
SØKNAD 17/1320 LOKALE HENDER - SOSIAL
BEMANNING - FORSTUDIE
SØKNAD 17/1321 FORPROSJEKT-UTVIKLING AV
NÆRINGSOMRÅDE MED KAIANLEGG
SØKNAD 17/1326 VIDEREUTVIKLING AV GOD STREK
AS - ETABLERING AV SKRIVESTUDIO
SØKNAD 17/1328 FORPROSJEKT ANDØY HAVSALAT
SØKNAD 17/1330 VIDEREUTVIKLING OG
U.off
MODERNISERING BETONGSTASJON -ANDØYBETONG
SØKNAD 17/1331 FORPROSJEKT: VEKSTKAPITAL I
ANDØY
SØKNAD 17/1332 UTVIKLING AV NYTT TURISTTILBUD
I RISØYHAMN
Søknader behandlet på delegasjon
Orienteringer
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ANDØY KOMMUNE
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
01/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste vedtas
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04.12.17
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
02/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 04.12.17 vedtas
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 04.12.17 godkjennes

Side 4 av 23

ANDØY KOMMUNE

ETABLERING AV TILSKUDDSORDNING "INNOVASJON, NÆRINGS- OG
SAMFUNNSUTVIKLING I ANDØY"
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
03/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
Framlagt forslag til tilskuddsordning vedtas.

Vedtak:
Administrasjonens forslag til tilskuddsordning «Innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i
Andøy» enstemmig vedtatt.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1059 ANDFJORD AS - FORPROSJEKT LANDANLEGG LAKS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
04/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1. Programmet gir Andfjord AS ett tilskudd på inntil kr 1.410.000 til prosjektet ”landanlegg laks”
2. Prosjektet er satt opp med følgende kostnadsgrunnlag:
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Godkjente timesatser på eget arbeid er
inntil kr 600,4. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i budsjett og
finansieringsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
5. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
6. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt
og skriftlig på forhånd.
7. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og
godkjent. Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget
som ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i
prosjektregnskapet. Regnskapet skal være bekreftet av revisor ihht standard ISRS 4400.
8. Dersom prosjektet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.
9. Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25 bokstav d).
10. 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.
11. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet
prosjektet. Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.
Samskap forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i
forbindelse med støtte til prosjektet.
12. Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker
fra søker er gjort kjent med vedtaket(§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner fås
ved henvendelse til saksbehandler.
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13. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP

Odd Roger Enoksen hadde meldt seg inhabil i saken, og fratrådte møtet under behandling
av saken.

Vedtak:
Administrasjonens forslag ble vedtatt mot en stemme, med følgende endringer i punkt
1,3 og 9:
1. Programmet gir Andfjord AS ett tilskudd på inntil kr 1.000.000,- til ”Forprosjekt landanlegg
laks”.
3. Tilskuddet er avgrenset til 39,2 % av godkjente kostnader, del 1 og 2 i kostnadsplan.
Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr 650,9. 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.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1319 FORSTUDIE TIL MUSIKKFJØS PÅ STAVE
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
05/2018

Arkivsaksnummer
17/1319

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Synne Meland et tilskudd på inntil 113.600 kroner til prosjektet ”MusikkFjøs på
Stave”.

2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansierings- og tidsplan:

Kostnad
Egen innsats tilrettelegging
Undervisning
Konsulent marked/forretningsidé
Konsulent markedsføring
Kost & losji 8persx3dagerx1500kr
Møter/studiereiser
Regnskapsfører
Reise musikere 8 pers. x 8.000
Uforutsette kostnader
Sum
Finansiering
Egen innsats
Samskap
Sum

Omsøkt
beløp
60.000
7.200
10.000
10.000
36.000
10.000
20.000
64.000
10.000
227.200

Godkjent
beløp
60.000
7.200
10.000
10.000
36.000
10.000
20.000
64.000
10.000
227.200

Omsøkt
beløp
113.600
113.600
227.200

Godkjent
beløp
113.600
113.600
227.200

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 03.02.2018-30.06.2018
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
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4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,-.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-,
finansierings- og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd (se pkt.14 ”Eventuelle særvilkår”).
8. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som
ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.
Regnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av
revisor ihht standard ISRS 4400).
9. 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
10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet.
Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap
forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse
med støtte til prosjektet.
11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.
14. Eventuelle særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av forstudiet.

Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring i punkt 4:
For eget arbeid skal det føres timelister. Innovasjon Norges gjeldende retningslinjer for
godkjente timesatser skal anvendes.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1320 LOKALE HENDER - SOSIAL BEMANNING - FORSTUDIE
Saksbehandler
Linn Wedding

Saksnr.
06/2018

Arkivsaksnummer
17/1320

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:

1.
2.

Samskap bevilger «Hender SUS» et tilskudd på inntil kr 138.000 kroner til prosjektet ”Forstudie Lokale
Hender – Sosial Bemanning”
Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansierings- og tidsplan:

Kostnad
Prosjektledelse
Timearbeid
Kontorleie + telefoni
Administrasjon (inkl. regnskap og revisorkost.)
Reise og transport
Uforutsette kostnader
Sum
Finansiering
Samskap
Egenarbeid
Sum

Omsøkt
beløp
40 000
192 000
9 000
10 000
15 000
10 000
276 000

Godkjent
beløp
40 000
192 000
9 000
10 000
15 000
10 000
276 000

Omsøkt
beløp
138 000
138 000
276 000

Godkjent
beløp
138 000
138 000
276 000

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 22.01.2018-27.04.2018
3.

Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.

4.

For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,-.

5.

Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-, finansieringsog tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.

6.

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
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utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7.

Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og skriftlig
på forhånd. Dette under forutsetning av at selskap blir stiftet.

8.

Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til
grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet. Regnskapet
skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av revisor i hht
standard ISRS 4400).

9.

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

10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet.
Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap
forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse med
støtte til prosjektet.

11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt i
henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes Samskap,
Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse akjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter mottak av
tilsagnsbrev.
13. Søker har i hehold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker
er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.
Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring i punkt 4:
For eget arbeid skal det føres timelister. Innovasjon Norges gjeldende retningslinjer for
godkjente timesatser skal anvendes.
Styremedlem Line Tollefsen avga følgende stemmeforklaring:
Støttes under ei forutsetning for denne virksomheten at de skal tilby noe annet en det som
allerede tilbys og skal løses gjennom arbeidsformidlingen til NAV.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1321 FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSOMRÅDE MED
KAIANLEGG
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
07/2018

Arkivsaksnummer
17/1321

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Th Benjaminsen AS et tilskudd på inntil kr 1.015.000 kroner til prosjektet

” Utvikling av næringsområde med kaianlegg ”
2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansierings- og tidsplan:

Kostnad
Timer eget personell
Utredning fra Klausengruppen AS
Utredning fra Multiconsult AS
Dispensasjon arealplan
Prosjektering adkomst
Overdragelse av eiendom
Møte- og reiseutgifter
Innleid kompetanse
Sum
Finansiering
Egenfinansiering
Tilskudd fra Samskap
Sum

Omsøkt
beløp
135.000
1.153.225
546.755
50.000
30.020
20.000
25.000
70.000
2.030.000

Godkjent
beløp
135.000
1.153.225
546.755
50.000
30.020
20.000
25.000
70.000
2.030.000

Omsøkt
beløp
1.015.000
1.015.000
2.030.000

Godkjent
beløp
1.015.000
1.015.000
2.030.000

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 02.01.2018-31.07.2018
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3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,-.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-,
finansierings- og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.
8. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som
ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.
Regnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av
revisor i hht standard ISRS 4400).
9. 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
10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet.
Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap
forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse
med støtte til prosjektet.
11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP

Vedtak:
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring i punkt 4:
For eget arbeid skal det føres timelister. Innovasjon Norges gjeldende retningslinjer for
godkjente timesatser skal anvendes.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1326 VIDEREUTVIKLING AV GOD STREK AS - ETABLERING AV
SKRIVESTUDIO
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
08/2018

Arkivsaksnummer
17/1326

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap avslår søknad fra God Strek AS om tilskudd til prosjektet ”Videreutvikling av God Strek AS etablering av skrivestudio”.

2.

Søker har i hehold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker
er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder

Nikoline Spjelkavik meldte seg inhabil i saken.
Sveinung Ellingsen, Trude Olsen og Daniele Zanoni stilte spørsmål ved sin habiltet men ikke
meldt inhabil.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1328 FORPROSJEKT ANDØY HAVSALAT
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
09/2018

Arkivsaksnummer
17/1328

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1. Samskap bevilger Artic Seaweed Aluwini, org.nr 915997139 et tilskudd på inntil kr 725.000 kroner
til prosjektet ”Havsalat”
2.Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansierings- og tidsplan:

Kostnad
Administrative kostnader
Eget arbeid tel
Faglig bistand
Materiell til teststasjonen
Oppsetting av teststasjon
Reise og bokostnader
Tomteleie og strømkostnader
Sum
Finansiering
Andøy kommune
Arctic Seaweed-Aluwini
Sum

Omsøkt
beløp
50.000
990.000
180.000
170.000
450.000
30.000
30.000
1.900.000

Godkjent
beløp
50.000
990.000
180.000
170.000
0
30.000
30.000
1.450.000

Omsøkt
beløp
990.000
910.000
1.900.000

Godkjent
beløp
725.000
1.175.000
1.900.000

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.01.2018-31.01.2019
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.

4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,-.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-,
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finansierings- og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd (se pkt.14 ”Eventuelle særvilkår”).
8. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som
ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.
Regnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av
revisor i hht standard ISRS 4400).
9. 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
10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet.
Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap
forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse
med støtte til prosjektet.
11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse akjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.
14. Eventuelle særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av forprosjektet.

Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:
1: Styret er positiv til søknaden, men ønsker en nærmere gjennomgang av
kostnadsgrunnlaget i prosjektet.
2: Leder og nestleder gis fullmakt til i samarbeid med administrasjonen å gjennomgå
grunnlaget før endelig tilsagn.
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1330 VIDEREUTVIKLING OG MODERNISERING BETONGSTASJON ANDØYBETONG
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
10/2018

Arkivsaksnummer
17/1330

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Karstein Kristiansen Entreprenør AS et tilskudd på inntil kr 367.500 kroner til
prosjektet ”VIDEREUTVIKLING OG MODERNISERING BETONGSTASJON - ANDØYBETONG ”

2.Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansierings- og tidsplan:

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.02.2018-31.07.2018
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,-.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-,
finansierings- og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.
8. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som
ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.
Regnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av
revisor i hht standard ISRS 4400).
9. 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
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10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet.
Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap
forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse
med støtte til prosjektet.
11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:
Søknad om tilskudd vedtas avslått av enstemmig styre.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1331 FORPROSJEKT: VEKSTKAPITAL I ANDØY
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
11/2018

Arkivsaksnummer
17/1331

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Andøy Seed Kapital SUS et tilskudd på inntil kr 100.000 kroner til prosjektet

«Vekstkapital Andøy ”
2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansieringsplan:

Kostnad
Møtevirksomhet og rekruttering med for og
etterarbeid
Prosjektledelse og administrasjon
Reise og transport
Sum
Finansiering
Fabrikken Næringshage og Adco Eiendommer
Andøy Kommune, Samskap
Sum

Omsøkt
beløp
60.000

Godkjent
beløp
60.000

90.000
50.000
200.000

90.000
50.000
200.000

Omsøkt
beløp
100.000
100.000
200.000

Godkjent
beløp

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.02.2018-30.06.2018
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,-.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-,
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finansierings- og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.

6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.
8. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som
ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.
Regnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av
revisor i hht standard ISRS 4400).
9. 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
10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet.
Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap
forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse
med støtte til prosjektet.
11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med forutsetning om at Innovasjon Norges gjeldende
retningslinjer for godkjente timesatser anvendes.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1332 UTVIKLING AV NYTT TURISTTILBUD I RISØYHAMN
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
12/2018

Arkivsaksnummer
17/1332

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap avslår Vågen Båtlag AS søknad om tilskudd til prosjektet ”Utvikling av nytt turisttilbud i
Risøyhamn”

2. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved
henvendelse til saksbehandler.

Vedtak:
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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ANDØY KOMMUNE

Søknader behandlet på delegasjon
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Programleder orienterte om følgende søknader som er behandlet på delegasjon:
Søknad 17/1308 Andøy Reiseliv SA bevilget tilskudd kr.97.000,- til "deltakelse Norwegian
travel workshop"
Søknad 17/1329 Wiik Digital ENK bevilget kr. 15.000,- til prosjektet “Lighthouse
mobilapplikasjon”
Søknad 17/1333 Nordlyst bevilget kr. 100.000,- til prosjektet "Nordlyst: kulturbærer"

Vedtak:
Søknader behandlet på delegasjon tas til orientering.

Side 22 av 23

ANDØY KOMMUNE

Orienteringer
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Styret i Samskap orienteres om følgende saker:
Egne prosjekter - prioritering
Portefølje
Kommunikasjonsrapport

Vedtak:
Informasjon fra administrasjonen tas til orientering.
Administrasjonen bes om å legge fram aktivitetsplan for 2018 i neste styremøte.
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