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Vedlegg:
1. Søknad om status som omstillingskommune.
2. Strategisk uviklingsanalyse
3. Situasjons- og konsekvensanalyse ved nedleggelse av Andøya flystasjon
4. Vedtak 13.01.17, sak 001/17 - formannskapsvedtak i hht kom.lov § 13¨
Forslag til vedtak:
Andøy kommune søker med dette om status som omstillingskommune og midler til utvikling
av nye arbeidsplasser som en konsekvens av at Stortinget har vedtatt nedleggelse av Andøy
flystasjon.

Kirsten L. Pedersen
rådmannn

Bakgrunn for saken:
Formannskapet vedtok 13.01.17 å igangsette prosess med sikte på statlig
omstillingsprogram etter modell fra tidligere omstillinger i Forsvaret, på bakgrunn av
Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon.
Vedlagte utkast til søknad om status som omstillingskommune er utarbeidet av Andøy
kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Søknaden må
godkjennes av kommunestyret. Deretter vil Nordland fylkeskommune innen fristen 07.04.17
sende søknad til KMD om omstillingsstatus for Andøy kommune.
Faktiske opplysninger:
Etter formannskapets vedtak 13.01.17 er det gjennomført nødvendige analyser og
kartleggingsarbeid, herunder en strategisk utviklingsanalyse med omfattende involvering av
næringslivet, ungdomsrådet m.fl. Det er blant annet gjennomført følgende aktiviteter:







informasjonsmøte med ungdomsrådet 21.02.17
oppstartsmøte midlertidig omstillingsstyre 28.02.17
åpent møte med næringslivet 28.02.17
intervjuer m/næringslivet 01-03.03. 17
workshop m/intervjuobjektene 23.03.17
møte i midlertidig omstillingsstyre 24.03.17 (orientering strategivalg)

Resultatet av kartleggings- og analysearbeidet danner grunnlaget for omstillingssøknaden.
Nordland fylkeskommune har beregnet konsekvensen av nedleggelse av Andøya flystasjon
til reduksjon på 339 sysselsatte (16%) og reduksjon i befolkning på 667 innbyggere (14%).
Som det framgår av Nordland fylkeskommunes rapport "Situasjons- og konsekvensanalyse
ved nedleggelse av Andøya flystasjon" er vesentlige forhold som reduksjon i kommunens
inntektsgrunnlag og reell reduksjon av forsvarets kjøp hos lokalt næringsliv ikke medtatt fullt
ut.
Hensikten med den strategiske utviklingsanalysen som er utarbeidet av Essensi for Andøy
kommune har vært å
 identifisere kommunens konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter
 utarbeide grunnlag for mål, satsinger og strategier for å nå omstillingsmålet
Analysedokumentet anbefaler følgende
Strategi for omstillingsarbeidet
Et omfattende strategiarbeid med stor medvirkning fra næringsliv lokalt og lokale
næringslivseiere bosatt utenfor kommunen har vært gjennomført, og følgende målsettinger
er prioritert i omstillingsarbeidet:
Utvikling av nye arbeidsplasser - både i eksisterende bedrifter og gjennom nyetableringer
innenfor
 Primærnæringer og havbruk
 Reiseliv og opplevelser
 Teknologi og kompetanse
Samfunnsutvikling
 Skape samfunnsmessig vekst og utvikling gjennom attraktive bosted og miljø for barn
og ungdom
 Attraktivt etableringssted
Nyskaping, kompetanse, samarbeid og bærekraft er gjennomgående for alle områdene.

Vedlagte forslag til omstillingssøknad bygger på anbefalingene i den strategiske
utviklingsanalysen. Det søkes om en omstillingsbevilgning på 150 mill kr over en periode på
6 år. Det forutsettes en finaniseringsmodell i tråd med tidligere omstillinger knyttet til
Forsvaret der 90% av rammen kommer fra staten og 10% kommer fra regionalt/lokalt hold.
Andøy kommune mener de vedlagte analysene viser at omfanget og kompleksiteten er så
stor at omstillingsbevilgningen det søkes om er på et minimum dersom Andøy kommune skal
lykkes med omstillingsarbeidet.
Det er forventet at tilsagn om omstillingsmidler kommer i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett. Etter at kommunen har fått omstillingsstatus, er det planlagt blant annet
folkemøte og ideprosess i ungdomsrådet for innspill i forbindelse med utarbeiding av
handlingsplan for 1. gjennomføringsår.
Det er kommunestyret som må velge programstyre for omstillings-/utviklingsarbeidet og
vedta handlingsplan.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner vedlagte søknad som Andøy
kommunes søknad om status som omstillingskommune.

