ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

05.03.2018
Samskap
Kl. 09.00

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 på
rådhuset.

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
13/2018
14/2018
15/2018
16/2018
17/2018
18/2018
19/2018

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
01.02.2018
SØKNAD 18/17 ANDØY KOMMUNE, KULTUR OG
INFORMASJON
SØKNAD 18/27 HENRIKSEN MARITIME
CONSULTANCY AS
SØKNAD 18/133 NORDTUN GÅRD
SØKNAD 18/134 VESTSIDA MAT AS
SØKNAD 18/135 ANDØY KOMMUNE - VOI
SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER

U.off §13
U.off §13
U.off §13
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
13/2018

Arkivsaksnummer
18/231

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01.02.2018
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
14/2018

Arkivsaksnummer
18/231

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Protokoll fra styremøte 01.02.2018 godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/17 ANDØY KOMMUNE, KULTUR OG INFORMASJON
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
15/2018

Arkivsaksnummer
18/231

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Forslag til vedtak:
Behandling av søknad 18/17 Andøy Kommune, kultur og informasjon utsettes etter avtale med
søker som vil ha en ny gjennomgang og justering av søknad. Justert søknad kan eventuelt
behandles på delegasjon avhengig av nytt søknadsbeløp.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/27 HENRIKSEN MARITIME CONSULTANCY AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
16/2018

Arkivsaksnummer
18/27

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap avslår Henriksen Maritime Consultancy AS søknad om tilskudd til prosjektet ” Geoturisme og ekskursjonsguide for Andøyas unike geologi ”på bakgrunn av vurdering av prosjektet.

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.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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Bakgrunn for saken:
Tidligere analyser konkluderer med at GEO-turisme for profesjonelle og folk flest vil kunne bidra
vesentlig til å øke attraktiviteten til Andøy kommune som reisemål for turister, samt å sette
kommunen på kartet som kurs og konferansesenter. Det antas at GEO-turisme vil ha et stort
potensial, og vil bidra til å øke øyas totale tilbud og attraktivitet.

Faktiske opplysninger:
Søker/prosjekt:

Søker
Prosjektnavn

Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

Henriksen Maritime Consultancy AS
Geo-turisme og ekskursjonsguide for Andøyas unike geologi
18/27
08.01.2018
200.000
Avslag

NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT
Søker
Eier: Eg Entereprise AS, aksjekapital 30.000,Styrets leder og daglig leder: Erik Henriksen.
Registrert 04.09.2017. Regnskap foreligger ikke.
Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn for prosjektet er å etablere et godt tilbud innen GEO-turisme og som et ledd i generell
kompetanseheving og kunnskap om Andøyas unike geologi. Det skal legges til rette for et utvalg av
gode / spektakulære lokasjoner som kan besøkes i felt, alene eller som guidet tur. Det skal også
lages feltguider av høy kvalitet som en viktig del av den totale opplevelsen og forståelse av
geologisk /historisk utvikling. I prosjektet tas det sikte på å utarbeide en GEO-simulator tilpasset
internett og som presentasjons materiale i «opplevelsessenter». Tilbudet kan også inngå i
undervisning på videregående skole og har også relevans mot studieretninger i geologi ved
universitet og museum.
Det vil søkes å lage opplevelses-pakker, gjerne sammen med annen virksomhet på øya, som passer
svært godt som del av team-building, konferanser.

MÅL
Effektmål, hovedprosjekt
·
·
·
·

Et viktig bidrag til Andøy kommunes totale opplevelsestilbud for turister, samt kunnskap
for utdanningsinstitusjoner og lokalbefolkning
Representere en naturlig del av det totale tilbudet i kommunen
Engasjere skole lokalt i prosjektet – utdanning og eventuelt utdanne guider
Synergieffekter ved samarbeid med andre lokale tilbud; kafe’, kunst, foto og
overnattingssteder,og konferansesenter
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Resultatmål for hovedprosjekt
• Det vil foreligge ferdig(e) traseer for utforskning av Andøyas Geologi
• Guidebøker for salg / eller som del av pakke ved guidede turer.
• GEO-simulator, for INTERNET og interaktivt ved «Opplevelsessenter» på Andenes
• Kartverk med tydelig merking - samt informasjonsskilting ved lokasjoner
• Presentasjonsmateriale for Visit Andøya, Næringsforening og skoleverk
• Hovedprosjekt ferdigstilt 2019
• Totale kostnader avhenger av svært mange faktorer som må avklares i detalj i forprosjektet
Resultatmål for denne prosjektfasen, kvalitative og kvantitative mål
Innhente erfaringer fra GEO-turisme andre steder og eventuelle samarbeidspartnere
Vurdere bakgrunnsmateriale og behov for foto og annet materiale til etablering av førsteklasses
feltguider som forklarer og viser øya og tilstøtende områders geologi og historie.
·
·

·
·
·

Klargjøring av alternative lokasjonsruter for selvstudier (avklare sikkerhet, tillatelser
grunneiere, behov skilting med info og parkering).
Vurdering av mulighet for etablering av meget effektfull (3D) GEO – Simulator, knyttet
opp til internett og evt. visningshall ved «opplevelsessenter» (utsjekk av pris og
tilgjengelig kapasitet. Prosjektleder har erfaring med slike fra tidligere).
Etablere eierskap til prosjektet mot Andøy Næringsforening, Visit Andøy og skoleverket.
En vil kunne ta sikte på å etablere plan for utvikling/utdanning av lokale guider.
Etablere samarbeid med kontaktpersoner i NGU, UiT, Tromsø Museum, Tromsø
satellittstasjon.
Kortfattet rapport, med beskrivelse av markedet, praktisk gjennomføring, produkter og
totale kostnadene ved prosjektet.

ORGANISERING
Prosjekteier: Andøy Næringsforening /Henriksen Maritime Consultancy AS
Prosjektleder: Daglig leder Henriksen Maritime Consultancy AS
Referansegruppe: Andøy Næringsforening og Andøy Reiseliv
Beslutningspunkt
Møte med «referansegruppe» i løpet av 1-2 uker etter tilsagn om midler for orientering
Forenklede statusmøter for orientering
Presentasjon og gjennomgang ved avslutning av forprosjekt med anbefalinger (Juni 2018)
Beslutning om videreføring til hovedprosjekt – vedtak (Juni 2018)

HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
Hovedaktiviteter fra søknad
· Sammenstille data, planlegge for etablering av guide til GEO turisme.
· Kontakt med reiselivsmarkedet
· Kontakt med NGU, UiT, Museum, andre.
· Avklare med grunneiere
· Avklare kapasitet og kompetanse av GEO-simulator
· Besøke lokasjoner
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Tidsplan
Prosjektet gjennomføres i perioden 6.03.18 – 30.06.18

KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING
Kostnadsplan

Kostnader
Organisering prosjekt
Sammensetting/vurdering av eksisterende data
Transport/reise
Organisering markedsføring
Sum

Beløp
20.000
142.000
8.700
29.300
200.000

Finansieringsplan
Samskap kr 200.000

FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet vurderes til å rette seg mot følgende satsingsområde i omstillingsplanen:
Pkt. 3.2 Andøy som opplevelsesdestinasjon – satsing på bærekraftig reiseliv og
opplevelsesnæringer

Vurdering:
I prosjektbeskrivelsen fra Henriksen Maritime Consultancy AS fremgår det at selskapet søker å lage
opplevelses-pakker, gjerne sammen med annen virksomhet på øya, som passer
svært godt som del av team-building og konferanser. Eierskap til prosjektet er i henhold til
prosjektplan forankret hos Andøy Næringsforening og Henriksen Maritime Consultancy AS. Etter
nærmere avklaring foreligger det ingen avtale med Andøy Næringsforening om eierskap, og
A-eierskap hos Henriksen Maritime Consultancy AS er ikke tydelig forankret. Prosjektet anbefales
avslått på dette grunnlag.
Det vises for øvrig til at Andøy Reiseliv i sitt mulighetsstudie utreder blant annet grunnlag for
geologi som turistprodukt.

OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjektet innstiller administrasjonen i Samskap på at Henriksen
Maritime Consultancy AS søknad om tilskudd til prosjektet ”Geo-turisme og ekskursjonsguide for
Andøyas unike geologi” avslås.
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/133 NORDTUN GÅRD
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
17/2018

Arkivsaksnummer
18/133

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Stig H Johannessen, org.nr 977027144 et tilskudd på inntil kr.156.660,- til
forprosjekt ”Nordtun i vekst”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.
313.320,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 05.03-03.06.2018
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/134 VESTSIDA MAT AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
18/2018

Arkivsaksnummer
18/134

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Forslag til vedtak:
Sak legges frem uten innstilling.
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/135 ANDØY KOMMUNE - VOI
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
19/2018

Arkivsaksnummer
18/135

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Forslag til vedtak:
Behandling av søknad 18/135 Andøy Kommune - VOI utsettes etter avtale med søker som vil ha en
ny gjennomgang og justering av søknad. Justert søknad kan eventuelt behandles på delegasjon
avhengig av nytt søknadsbeløp.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
18/231

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Programleder orienterte om følgende søknader som er behandlet på delegasjon:
Søknad 17/1001 Andøy Næringsforening innvilget inntil kr.63.500,- til prosjektet
"Etablering av møteplass for medlemsbedrifter næringsforeningen/Andøy Reiseliv"
Søknad 17/1219 Andøytorv AS innvilget inntil kr.57.255,- til forstudie "Supplerende og
alternative råvarer fram mot 2020"
Søknad 18/95 Andøya Space Center innvilget inntil kr.100.000,- til "Et mulighetsseminar Andøya, the European Space Island"
Søknad 18/136 Andøy Videregående Skole innvilget inntil kr.70.000,- til markedsføring av
ny linje - "Miljø- og energiteknikk"
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
18/231

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
05.03.2018

Programleder orienterer om aktiviteter i forbindelse med introkurs
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