ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
Samskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

04.12.2017
Samskap, Storgata 12 - 2.etasje
Kl. 09:00 - 16:00

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 innkalles ved forfall.
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 på
rådhuset.

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen
Styreleder Samskap

Saksliste
Sak nr.
15/2017

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

16/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
16.10.17
SØKNAD 17-915 Fiskemegling
Søker– Oso Maritim AS
SØKNAD 17-914 ISM
Søker – Oso Maritim AS
SØKNAD 17-1059 Forprosjekt landanlegg laks
Søker – Andfjord AS
SØKNAD 17-1060 Andøy Fjordfiske – forstudie
vekstmuligheter
Søker – Andøy Fjordfiske AS
SØKNAD 17-1177 Go Andøy - forstudie
Søker – Andøy Reiseliv SA
SØKNAD 17-1180 8485 Teater-forprosjekt
Søker – 8485 Teater
SØKNAD 17-1185 AIL Fotballextra - Pilotprosjekt
Søker – Andenes Idrettslag
SAKER PÅ DELEGASJON - orientering

17/2017
18/2017
19/2017
20/2017

21/2017
22/2017
23/2017
24/2017
25/2017

26/2017

U-OFF
U-OFF
U-OFF
U-OFF

U-OFF

ORIENTERINGER
- Kommunestyrets behandling av omstillings- og
handlingsplan
- Aktiviteter Samskap
- Portefølje
- Økonomi
EVENTUELT
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ANDØY KOMMUNE
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
15/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste vedtas
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ANDØY KOMMUNE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16.10.17
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
16/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.10.17 vedtas
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-915 Fiskemegling
Søker – OSO Maritim AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
17/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/VEDTAK

1. Programmet gir Oso Maritim AS ett tilskudd på inntil kr 355.000,- kroner til prosjektet
”forprosjekt fiskemegling”.
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. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i budsjett og
finansieringsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
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 i hht 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 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.
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.
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11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

12. 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

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 fås
ved henvendelse til saksbehandler.
Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-914 ISM
Søker – OSO Maritim AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
18/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/VEDTAK
1. Programmet gir OSO ISM ett tilskudd på inntil kr 317.000,- kroner til prosjektet ” Oso Maritim –
ISM”.
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. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i budsjett og
finansieringsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
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 i hht 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 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.
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. Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
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søker er gjort kjent med vedtaket(§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner fås ved
henvendelse til saksbehandler.
12. 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.
13. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-1059 Forprosjekt landanlegg laks
Søker – Andfjord AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
19/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/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 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.
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.
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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.
13. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-1060 Andøy Fjordfiske – forstudie vekstmuligheter
Søker – Andøy Fjordfiske AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
20/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/VEDTAK
1. Programmet gir Andøy Fjordfiske AS ett tilskudd på inntil kr 100.000,- kroner til prosjektet
forstudie vekstmuligheter.
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 regnskapsfører eller revisor.
8. Dersom prosjektet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.
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.
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. Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
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søker er gjort kjent med vedtaket(§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner fås ved
henvendelse til.
12. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-1177 Go Andøy - forstudie
Søker – Andøy Reiseliv SA
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
21/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/VEDTAK
1. Programmet gir Andøy reiseliv ett tilskudd på inntil kr 400.000 kroner til prosjektet ”Go Andøy”.
2. Prosjektet er satt opp med følgende kostnadsgrunnlag:
Aktivitet

Omsøkt
beløp

Prosjektleder og kjøp av analyser
admin. kostnader Andøy Reiseliv SA
Work shops inviterte bedrifter
Losji inviterte Bedrifter
Leie av møtelokaler til dagsseminarer inkludert kost.

Sum

Godkjent
beløp

300.000
140.000
290.000
20.000
50.000

300.000
140.000
290.000
20.000
50.000

800.000

800.000

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 frem.
6. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avslutta prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd (se pkt.12 ”Eventuelle særvilkår”).
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 i hht standard ISRS 4400.
8. Dersom prosjektet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.
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9. Andøy reiseliv SA driver ikke kommersiell drift og støtten er derfor ikke ulovlig iht. EØS-avtalens
regler om offentlig støtte, art. 61 (1).
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. 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.
12. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.
13. Eventuelle særvilkår: 50% av tilsagnet utbetales ved prosjektoppstart og 50% ved prosjektslutt og
godkjent prosjektrapport og regnskap foreligger.

Brita Erlandsen
Programleder
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-1180 8485 Teater - forprosjekt
Søker – 8485 Teater (SUS)
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
22/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/VEDTAK

1. Programmet gir 8485 Teater (SUS) ett tilskudd på inntil kr 359 560,- kroner til prosjektet 8485
Teater - forprosjekt
2. Prosjektet er satt opp med følgende kostnadsgrunnlag:
3. Tilskuddet er avgrenset til 35,6 % av godkjente kostnader.
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 avslutta 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 i hht 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 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.
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.
Side 15 av 21

11. 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.
12. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

Brita Erlandsen
Programleder
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17-1185 AIL Fotballextra - Pilotprosjekt
Søker – Andenes Idrettslag
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
23/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK/VEDTAK
1. Programmet gir Andenes idrettslag ett tilskudd på inntil kr 340.000,- kroner til prosjektet AIL

Fotballextra.
2. Prosjektet er satt opp med følgende kostnadsgrunnlag:
Aktivitet
Trenerressurser TS Consulting
Leie av Norlandiahallen
Eksterne foredragsholdere
Andre idretter(yoga,golf og dans)
Helgesamling
Undervisningsmateriell
Div. utstyr
Trenerkurs
Dommerkurs
Toppidrett, 10 økter inkl koordinering av planer
Testing gjennom Vesterålen idrettsklinikk + ind.planer
Markedsføring og rekruttering
Sum

Omsøkt
Godkjent
beløp
beløp
250.000
250.000
60.000
60.000
40.000
40.000
20.000
20.000
60.000
60.000
30.000
30.000
40.000
40.000
20.000
20.000
20.000
20.000
50.000
50.000
40.000
40.000
50.000
50.000
680.000
680.000

3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader.
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 frem.
6. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avslutta 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.
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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 i hht standard ISRS 4400.
8. Dersom prosjektet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.
9. Andenes Idrettslag driver ikke kommersiell drift og støtten er derfor ikke ulovlig iht. EØS-avtalens
regler om offentlig støtte, art. 61 (1).
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. 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.
12. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

Brita Erlandsen
Programleder
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ANDØY KOMMUNE

SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
24/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Forslag til vedtak:

Vedtak besluttet på delegasjon tas til orientering
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
25/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017

Saker til orientering:
-

Kommunestyrets behandling av omstillings- og handlingsplan
Aktiviteter Samskap
Portefølje
Økonomi
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ANDØY KOMMUNE

EVENTUELT
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
26/2017

Arkivsaksnummer

Utvalg
Samskap

Møtedato
04.12.2017
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