ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

22.10.2018
Samskap, Storgata 12
Kl. 09.30-11.00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på e-post tone.enoksen@andoy.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere
innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig
hos Samskap, Storgata 12.

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
50/2018
51/2018
52/2018
53/2018

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
21.09.2018
SØKNAD 18/542 NAROM AS
KLAGE PÅ VEDTAK SØKNAD 18/793
SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
50/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
22.10.2018

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21.09.2018
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
51/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
22.10.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 21.09.2018 godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/542 NAROM AS

Saksbehandler
Egil Sakariassen
Saksnr.
52/2018

Arkivsaksnummer
18/542
Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
22.10.2018

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger NAROM, org.nr 982222559 et tilskudd på inntil kr.200.000,- til forprosjekt
”Utvikling av Romskipet Aurora ”. Tilskuddet er avgrenset til 40% av godkjente kostnader, totalt
kr.500.000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 30.10.2018-30.04.2019.
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.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
En evaluering av Romskipet utført av MIMIR i 2015 viser at vi må få frem vår unike samlokalisering
med Andøya Space Center (ASC). Det er derfor et fokus i produktutviklingen at vi får frem
tilknytningen til ASC gjennom historiefortelling og aktiviteter.
Romskipet Aurora ønsker å være et moderne og aktuelt besøkssenter for den regionale befolkningen
i større grad enn det vi er i dag. Vi vil utvikle oss kontinuerlig for å få familier og barn i alle aldre til å
ønske å besøke oss igjen og igjen. Ved å satse på denne målgruppen vil vi bidra til å gjøre Andøya
mer attraktiv for befolkningen, både lokalt og regionalt, og ikke bare turistene som besøker oss.

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Søknad mottatt
Vedlegg
Saksbehandler
Søknadsbeløp
Prosjektperiode
Innstilling

NAROM Org.nr:982222559
Utvikling av Romskipet Aurora
Forprosjekt
21.09.18
Egil Sakariassen
250.000
20.10.18 – 20.04.19
Tilsagn kr.200.000,-

Tidligere tilsagn til søker:
Navn på prosjekt
Tjenestedesign

Beløp

Dato utbet.
70.000 2018

1. SØKER
NAROM - Nasjonalt senter for romrelatert opplæring - har 26 ansatte. NAROM eies av Andøya Space
Center. Regnskapet for 2016 viser et driftsresultat på minus 915’, men selskapet har positiv EK og
arbeidskapital. Daglig leder er Arne Hj. Hansen. Markedet er turister, lokalbefolkning, skoler,
arrangementer osv. Narom har ingen naturlige konkurrenter i Norge.
Administrasjonens vurdering av søker
Økonomisk gjennomføringsevne
Menneskelige ressurser

Samfunnsansvar

Narom har tilstrekkelig økonomisk
gjennomføringsevne.
Bedriften har god kompetanse på
prosjektarbeid, og tilfører nødvendige
ressurser.
Vi er ikke kjent med negative forhold f.eks
knyttet til god forretningsskikk, arbeidsforhold
eller lignende.

2. PROSJEKT (fra søknad)
Romskipet Aurora er besøkssentret til Andøya Space Center, og brukes i dag ifbm med undervisning,
kurs/konferanse, og kommersielle besøk/turisme. Det planlegges derfor en utbygging/utvidelse av
Romskipet på ca 300 kvm, med blant annet en mesanin i det store opplevelsesrommet, samt ny og
større resepsjon og mingleområde og utstillingsområde for kurs og konferanser. Allerede
eksisterende tilbud vil ikke nødvendigvis bli berørt av utbyggingen, slik at dette vil bli en utvidelse og
komplementering av tilbudet vårt.
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Forprosjektet skal finne de beste produktene/aktivitetene å satse på i de nye lokalene. Vi skal også se
på løsninger som vil videreutvikle/forbedre allerede eksisterende tilbud. Vårt mål er å utvikle et
produkt som er unikt i regionen, og kanskje hele Norden. Dette medfører at det i forprosjektet vil
være nødvendig med en del lengre reiser til relevante aktører. Utbyggingen av mesaninen i
Romskipet vil etter planen stå ferdig i løpet av senhøsten 2019.
Gjennom et forstudie har vi sett på ulike typer innhold som Lekeland/sanserom for de yngste,
vitensenterutstilling med interaktive installasjoner, Escape-room-konseptet m.m. Sistnevnte konsept
er relativt nytt i verdenssammenheng, og baserer seg på spillverden, hvor deltakere skal løse ulike
utfordringer/spørsmål/hinder for å komme seg videre til "neste nivå" før tiden renner ut. Slike rom
følger ofte ulike tema, og i vårt tilfelle vil det være en verdensromrelatert setting med oppgaver
knyttet til denne kategorien.
Effektmål (Hvorfor)
-

Øke besøkstall i Romskipet Aurora
Øke kvaliteten i produktene.
Bli attraktiv hos nye målgrupper – herunder fokus på regionalt marked.
Øke interesse/nysgjerrighet for verdensrommet og realfag blant småbarnsfamilier
Øke attraktiviteten til Andøya som bosted for barnefamilier.
Skaffe grunnlag for økt aktivitet og dermed flere ansatte i Romskipet Aurora

Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)
-

Ved utgang 2019 er produkt- og faginnholdet i Romskipet Aurora fornyet. Kostandene til
dette avdekkes i forstudiet.

Resultatmål for denne fasen (Hva)
•
•
•
•
•
•

Avdekke hvilke produkter som er best
Gjennomføre studieturer å besøke andre tilsvarende attraksjoner.
Lande innhold og aktiviteter i mesaninen og hente inn tilbud.
Se på fasiliteter i ASC, konstatere hva er mulig ifht utbygging og kostnader. I dette ligger bl.a.
muligheten for å knytte besøkessentret med resten av ASC på en spennende måte, og ta i
bruk deler av ASC i formidlingen av vår historie.
Se på ulike løsninger for audioguiding og hente inn tilbud.
Se på ulike metoder/løsninger for å presentere historiedelen av ASC.

FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet retter seg mot de følgende satsningsområdene:
Reiseliv og opplevelser
Teknologi og kompetanse
Attraktivt bosted for unge og attraktivt etableringssted.
SYSSELSETTINGSEFFEKT FOR ANDØY KOMMUNE ETTER HOVEDPROSJEKT
Ved å utvide åpningstidene og tilby flere produkter, sikter vi på å øke staben med 1-2 helårsstillinger i
første omgang. Det vil også bli behov for å ansette flere i deltidsstillinger. Her er det ønske å satse på
den unge delen av befolkningen.
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PROSJEKTORGANISASJON
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudiet eller forprosjektet:
Oppdragsgiver/prosjekteier (A-eier): Arne Hjalmar Hansen, President, NAROM
Prosjektansvarlig: Arne Hjalmar Hansen, President, NAROM
Prosjektleder: Alexander Biebricher, Fagansvarlig, Romskipet Aurora (NAROM)
Styringsgruppe:
Referansegruppe: NAROMs fagpedagogisk stab
Prosjektgruppe: Alexander Biebricher, Anne-Mari Norheim (seksjonsleder i Romskipet Aurora),
Fredrik Bjarte Pettersen (fysiker i Romskipet Aurora/NAROM), Ørjan Halvor Hoyd Vøllestad
(Kommunikasjonsrådgiver i NAROM).
Beslutningspunkt
Oppstart forprosjekt
Avslutning forprosjekt
Statusrapportering
Det skal gjennomføres regelmessige statusmøter, annenhver uke.
Nr
01
02
03

Dato
12.11.18
21.12.18
30.11.18

04

12.02.19

Tilstand/Hendelse
Hentet inn innspill til konsept fra hele fagstaben i NAROM
Gjennomført befaring i tilknytning til mulighetsstudie.
Gjennomført befaring av fasiliteter i ASC, konstatere hva er mulig ifht
utbygging og kostnader
Se på ulike løsninger for audioguiding og hente inn tilbud

05
06

12.02.19
31.03.19

Se på ulike metoder/løsninger for å presentere historiedelen av ASC
Lande innhold og aktiviteter i mesaninen og hente inn tilbud

Interessenter/målgrupper
Interessenter som angår forprosjektet er i hovedsak NAROM og ansatte som deltar i arbeidet med
forprosjektet samt lokalbefolkningen som bidrar med innspill til nye aktiviteter og attraksjoner. De
andre nevnte interessentene er mer betydelig i prosjektets hovedfase.
Aktør
NAROM

Andøya Space
Center (ASC)
Turister og andre
gjester
Turistnæring
Næringsliv ellers

Lokalbefolkning

Aktørens interesse av
prosjektet
NAROM står for driften av
Romkipet Aurora og benytter
seg av det for
utdanningsaktiviteter
Historien til ASC skal fortelles i
Romskipet
Historien til ASC og enda flere
opplevelser og attraksjoner
Flere tilbud til turister
Sannsynligheten for at turister
forblir lengre i Andøy økes.
Konferanse- og besøkstilbud.
Rekreasjonstilbud og
arbeidsplasser

Grad av påvirkning
på prosjektet
Stor grad av
påvirkning

Prosjekttiltak/
aktiviteter
Ansatte i NAROM
drifter prosjektet.

Liten grad

-

Stor grad

-

Liten grad
Liten grad

-

Liten grad

Utprøving og
testing av nye
attraksjoner
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Kommunikasjonsstrategi
Interessenter som angår forprosjektet er i hovedsak NAROM og ansatte som deltar i arbeidet med
forprosjektet samt lokalbefolkningen som bidrar med innspill til nye aktiviteter og attraksjoner.
Aktør
NAROM og ASC

Mål
Kjenne til
prosjektet før
øvrigheten og
dermed bli en
ambassadør for
besøkssenteret
Få innspill til nye
opplevelser og
attraksjoner. Finne
behovet til
lokalbefolkningen.
Opplyse om
prosjektet

Lokalbefolkning

Budskap
Opplyse om
prosjektet
underveis

Kommunikasjonsform
Internmøter og
deltakelse i
utviklingsarbeidet.

Ansvarlig
Arne Hjalmar
Hansen/Ørjan
Halvor Hoyd
Vøllestad

Idémyldring
og
opplysning
om
prosjektet.

Workshop og lokalavis

Anne Mari
Norheim

Risikofaktorer
Forprosjektets risiko er lav.

Hovedaktiviteter
Hovedaktivitet Hensikt
Workshop
Idémyldring ifbm muligheter
innen utvikling av Romskipet

Viktige deloppgaver
Utarbeide workshop,
gjennomføring og
analyse

Befaring

Besøke andre vitensentre og
hente inspirasjon, erfaring
og ideer til nye
aktiviteter/opplevelser i
Romskipet

Analyse

Vurdere hvilken type
attraksjon vi skal satse på i
Romskipet.
Se på hvordan eksisterende
og nye areal kan utnyttes til
å gjøre romskipet til en enda
mer spennende og populær
attraksjon, samt og
kostnader knyttet til dette.
Hente inn tilbud fra ulike
leverandører på de
aktivitetene/produktene vi
ender opp med.

Finne frem til relevante
vitensentre, opprette
kontakt med relevante
aktører, avtale
besøk/befaring og
utarbeide spørsmål vi
ønsker å få svar på.
Gjennomføre befaring og
evaluere besøk i
etterkant.
Tilpasninger til pågående
utbygging.

Innkjøp

Resultat
Workshopen henter
innspill fra fagstaben i
NAROM som er viktig
for konseptutviklingen
Gi oss best mulig
grunnlag for å gå videre
med konsept. I tillegg gi
oss mest mulig innsikt i
økonomiske rammer og
ressursbehov tilknyttet
konsept.

Gir oss en liste av
aktiviteter/produkter.

Vurdere
vedlikeholdskostnader
Workshops for å
gjennomføre
vurderingen.
-

Gir oss en
kostnadsoversikt.
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Tids- og ressursplaner
HovedAktiviteter
Workshop
Befaring
Analyse

3
6
x

3
7
x

3
8

4
0

Tidsplan (ukenummer 20XX)
4 4 4 4 5 2 4 5
3 4 6 8 0

4
2

x

x
x

x

x

ress.
bruk
29
150
488

x
Sum timeverk:

Oppstart dato:
Statusmøter
Milepæler

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

667

x
x

Ressurs- og kompetanseplan
Navn
Arne Hjalmar
Hansen

Avd/org.
NAROM/Prosjektansvarlig

Alexander
Biebricher

NAROM/ Prosjektleder

Helena
Ijtsma

NAROM/Delprosjektleder
Audioguiding/Delprosjektgru
ppe historiemontre

Anne Mari
Norheim

NAROM/ Delprosjektleder
Lekeland

Tine Joramo

NAROM/Delprosjektgruppe
Lekeland

Fredrik
Pettersen

NAROM/ Prosjektleder
Vitensenter

Christoffer
Stausland
Stian
Mathiesen
Ørjan
Vøllestad

NAROM/ Delprosjektgruppe
Vitensenter
NAROM/ Delprosjektgruppe
Vitensenter
NAROM /Delprosjektleder
historiemontre

Hovedaktiviteter
Prosjektansvarlig, med
på
prosjektgruppemøter
Administrasjon,
Prosessleder
prosjektgruppemøter
Innhente tilbud, se på
teknisk løsning,
utarbeide manus,
Prosjekgruppemøter
Lede workshop,
markedsanalyse,
befaring,
prosjektgruppemøter,
konseptutvikling
Befaring,
delprosjektgruppemøte
r, konseptutvikling,
Befaring,
prosjektgruppemøter,
konseptutvikling,
Delprosjektgruppemøte
r
Prosjektgruppemøter,
teknisk rådgivning
Prosjektgruppemøter,
konseptutvikling

Tidsperiode
okt 18- apr
19

Timeverk
10

okt 18-apr
19

100

okt 18-apr
19

100

okt 18-apr
19

100

okt 18-apr
19

100

okt 18-apr
19

100

okt 18-apr
19
okt 18-apr
19
okt 18-apr
19

25
42
100
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Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Sysselsettingseffekt
Risiko

Reiseliv og teknologi
1 – 2 årsverk
Risiko med å skape lønnsomhet knytter seg til
antall besøkende
Det er ikke avdekket negative miljøeffekter.
Prosjektets økonomiske bærekraft knyttes opp
mot tilstrekkelig besøkende.
Et opplevelsestilbud som bygger opp under
Andøy som en attraktiv kommune å bo i og
besøke.

Bærekraft

Samfunnseffekt

3. ØKONOMI
Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt
(spesifiser antall timer)
Arbeidstimer
Reise (befaring ifbm
mulighetsstudie)

Finansiering
Finansieringstype og kilde

Beløp

Beløp

400 000 Egenfinansiering
100 000 Egenfinansiering

200 000
50 000

SAMSKAP
Sum
Aktivitet

500 000

250 000
500 000

Sum

Beregnet
kostnad

Workshop
Befaring
Analyse
Reise (befaring ifbm mulighetsstudie)
Sum
Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Bruk av egne ressurser

Herav egen
Antall
Godkjent
tid i kr
timer
kostnad
17.400
29
17.400
90.000
150
90.000
292.600
488
292.600
100.000
100.000
100.000
400.000
500.000

Kostnadene vurderes som rimelige i forhold til
det som skal oppnås
Prosjektet skal gjennom med bruk av egen
kompetanse i NAROM.

4. FINANSIERING
Finansieringskilde
Egenkapital
Egeninnsats
Annen finansiering
Tilskudd fra Samskap
Sum
Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå/ utløsende effekt
Statsstøtteregelverk

Andel

Beløp
10%
40%

50.000
200.000

50%
100%

250.000
500.000

Støttenivået har trolig noe utløsende effekt.
Bagatellmessig støtte
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Administrasjonens samlede vurdering:
Administrasjonen i Samskap mener en utvidelse og modernisering av Romskipet Aurora har flere
positive effekter. Det vil trolig gi sysselsettingseffekt utover de som jobber der i dag. Romskipet er en
viktig både som turistattraksjon og som et tilbud til innbyggere i kommunen, også i samarbeid med
andre aktører. Det anbefales at representant fra reiseliv tas inn i prosjektgruppen. Romskipet kan
også benyttes av skolene i regionen ifm opplæring. Bidrar også til en positiv markedsføring av Andøy.

Administrasjonens anbefaling
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra NAROM
Org.nr: 982222559 innvilges tilskudd inntil kr. 200.000 til gjennomføring av prosjektet ” Utvikling av
Romskipet Aurora”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 40% av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK SØKNAD 18/793

Saksbehandler
Egil Sakariassen
Saksnr.
53/2018

Arkivsaksnummer
18/542
Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
22.10.2018

Forslag til vedtak:
Administrasjonen har gjennomgått saken, og vurderer at det ikke foreligger grunnlag for klage som
følge av saksbehandlingsfeil. Styret tar saken til orientering.
Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Styret i Samskap behandlet i møte 21.09.2018 sak 48/2018 – søknad 18/793 Det Nordnorske
oljeselskap, med vedtak om avslag på søknad om støtte fra Samskap.
Søker har innenfor fristen på 3 uker påklaget avgjørelsen, og ber om ny vurdering av saken.
Kopi av klage på vedtak som vedlegg.

Faktiske opplysninger:
Fra avslagsbrev til Det Nordnorske Oljeselskap på søknad om tilskudd:
Søknad fra Det Nordnorske Oljeselskap AS, orgnr 989902792 om tilskudd til prosjektet «Maritim
energi og forretningsutvikling» kan ikke imøtekommes.
Avslagsbegrunnelse:
På bakgrunn av samlet vurdering av prosjekt avslås søknad om tilskudd til prosjektet «Maritim energi
og forretningsutvikling».

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen har gjennomgått saken på nytt med hensyn til eventuelle saksbehandlingsfeil, og
med hensyn til eventuelle vurderinger gjort på feil grunnlag.
Administrasjonen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil i denne konkrete saken.
Administrasjonens vurdering i saken er tatt på grunnlag av opplysninger i søknad sett opp mot
retningslinjene for tildeling av tilskudd fra Samskap. Administrasjonen kan ikke se at det foreligger
opplysninger i saken som tilsier at vurderingene er gjort på feil grunnlag.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
22.10.2018

Følgende søknader er behandlet av arbeidsutvalget på delegasjon:

Sak 18/802, Halvard Hartvigsen. Avslag på søknad.
Søknad om midler til «Forretningsplan logistikkselskap sjømat».
Sak 18/817, Vitux AS. Avslag på søknad.
Søknad om midler til «Prosjekt Jupiter (pilotprosjekt)».
Sak 18/818, Henriksen Maritime Consultancy AS. Tilsagn inntil kr.58.750,Søknad om midler til forstudie «Geo-turisme i Andøy». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».
Sak 18/978, Teaterklubb’81. Tilsagn inntil kr.70.000,-.
Søknad om midler til prosjekt «Torstein Raaby 100års jubileum». Tilsagn gitt som «bagatellmessig
støtte».
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
22.10.2018

Andøy Reiseliv v/ Camilla Ilmoni – orientering om resultatet av “Go Andøy forstudie” og “The
Whale forprosjekt fase II”
Kl 11.30 Sparebank1 Nord-Norge v/Geir Bakkevold – Samfunnsløftet

Side 16 av 16

