ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

29.11.2018
Samskap, Storgata 12
Kl. 09.30-15.00

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 til møtet
kl.11.00 for deltakelse i sak 59/2018 og 60/2018.
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.
54/2018
55/2018
56/2018
57/2018
58/2018
59/2018
60/2018

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
22.10.2018
SØKNAD 18/915 NAROM AS
SØKNAD 18/930 JHL NORGE AS
SØKNAD 18/949 VITUX AS
REVISJON OMSTILLINGSPLAN
HANDLINGSPLAN 2019
SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER

U-off §13 U2
U-off §13 U3
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
54/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

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.
55/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 22.10.2018 godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/542 NAROM AS

Saksbehandler
Egil Sakariassen
Saksnr.
56/2018

Arkivsaksnummer
18/915
Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger NAROM , org.nr 982222559 et tilskudd på inntil kr.118.750,- til prosjektet
”Nasjonal vitenskapelig leirskole - Andøy ”. Tilskuddet er avgrenset til 47,5% av godkjente kostnader,
totalt kr.250.000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 30.11.2018-31.01.2019.

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:
Andøya er et unikt sted for å etablere en nasjonal naturvitenskaplig leirskole som fokuserer på realfag og
teknologi (bl.a fysikk og teknologi knyttet til verdensrommet, marinbiologi, geologi osv.)
Det er gjennomført en forstudie/informasjonsinnhenting som har kartlagt noen utvalgte kritiske faktorer for
etablering av nasjonal naturvitenskaplig leirskole i samarbeid med ulike aktører/aktiviteter i kommunen (bl.a
romvirksomhet, hvalsafari, fugleliv, geologi osv.)
Arbeidet så langt viser at det bør være grunnlag for å etablere et nasjonalt unikt tilbud – dvs. noe som ingen
andre kan tilby. Vi har naturgitte fordeler, relevante aktører/ bidrags-ytere og mulige lokaliteter/fasiliteter.

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

NAROM Org.nr:982222559
Nasjonal vitenskapelig leirskole - Andøy
Forprosjekt
26.09.2018/redigert 02.11.2018
Egil Sakariassen
125.000
30.11.18 – 31.01.19
Tilsagn kr 125.000

Tidligere tilsagn til søker:
Navn på prosjekt
Tjenestedesign
Romskipet Aurora

Beløp

Dato utbet.
75.000 2018
200.000

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.
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2. PROSJEKT (fra søknad)
Resultatmål for hovedprosjekt: Hva
At Andøy i løpet av en periode på 2-3 år etter forprosjektets avslutning har etablert en nasjonal
vitenskapelig leirskole som fokuserer på realfag og teknologi (bl.a fysikk og teknologi knyttet til
verdensrommet, marinbiologi, geologi osv.)
Resultatmål for denne fasen (Hva)
•
•
•
•
•

Kartlegge mulige og relevante kunnskapsmiljøer/ samarbeidspartnere/ interessenter/ leverandører
Utrede nødvendige fasiliteter/lokaliteter som krever lite investeringer, herunder også kartlegge
viktige forhold ift. Internkontrollforskriften
Utrede i detalj økonomiske- og markedsmessige forhold
Utrede mulige eierskapsmodeller, og komme med anbefaling på minst to ulike modeller
Utvikle forretningsplan med tilhørende tidsplan, og underlag for mulig søknad til Norsk Leirskoleforening (NLF)

FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Teknologi/kompetanse
SYSSELSETTINGSEFFEKT FOR ANDØY KOMMUNE ETTER HOVEDPROSJEKT
Ved en realisering av prosjektet forventes det 3 – 5 sysselsatte. Forprosjektet vil foreta en nærmere
vurdering av behovet.
PROSJEKTORGANISASJON
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forprosjektet:
Prosjekteier: Arne Hjalmar Hansen - NAROM
Prosjektansvarlig: Bent Myhre - NAROM
Referansegruppe: Ledergruppen NAROM
Prosjektleder: Helena Itjsma – NAROM
Prosjektmedarbeidere: Personer fra interessentene
Beslutningspunkt
Oppstart forprosjekt
Om det finnes lokaler/fasiliteter som kan tas i bruk uten for store investeringer.
Avslutning forprosjekt
Statusrapportering
Det vil bli gjennomført faste statusmøter i de ulike delprosjektene, og prosjektleder vil inngå i de ulike
definerte delprosjekter.

Milepæler

Nr
01
02
03

Dato
November 2018
Desember 2018
November 2018

Tilstand/Hendelse
Oppstartmøte med informasjon og inndeling i delprosjekter mm.
Statusmøte: de ulike delprosjektene
Beslutningsmøte om prosjektet skal fortsette eller ikke.
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Interessenter/målgrupper
Aktør

Aktørens interesse
av prosjektet

Grad av påvirkning på
prosjektet

Prosjekttiltak/
aktiviteter

Stor
Stor

Potensiell eier
Potensiell eier/nær
samarbeidspartner
Er aktuell som kunder til
leirskolen
Er godkjenningsorgan

Inngå i prosjektgruppen
Inngå i prosjektgruppen

Andøy kommune
Andøya Space Center
konsern /NAROM
Kommuner i regionen –
Vesterålen og Lofoten
Norsk Leirskole Forening

Stor
Stor

Puffin Safari

Middels

Hvalsafari

Middels

Andre hvalaktører

Middels

Havblikk

Middels

NORD universitet

Middels

Andre
utdanningsinstitusjoner
Dale Oen Experience

Middels

Kan være en potensiell
samarbeidspartner
Kan være en potensiell
samarbeidspartner
Kan være en potensiell
samarbeidspartner
Kan være en potensiell
samarbeidspartner
Kan være faglig
bidragsyter
Kan være faglig
bidragsyter
Kan være en potensiell
samarbeidspartner

Middels

Holdes informert
Viktig for godkjenning
som leirskole
Inngå i prosjektgruppen
Inngå i prosjektgruppen
Inngå i prosjektgruppen
Faglig bidragsyter
Brukes for å
kvalitetssikre faglig- og
pedagogisk innhold

Holdes informert, mulig
kunde

Risikofaktorer
Skjemaet nedenfor viser risikoforhold og mottiltak. Risikofaktor går fra 1 – 5, hvor 5 er den største
sannsynlighet eller konsekvens.
Risikofaktor
S
Finne nødvendige
3
fasiliteter/lokaliteter som krever
lite investeringer, herunder også
kartlegge viktige forhold ift.
Internkontrollforskriften

K
5

RF
15

Mottiltak
- Denne er satt høyt, samtidig som vi
allerede har fasiliteter/lokaliteter som
vi mener kan brukes uten for store
investeringer

Liten interesse blant
skoler/marked

2

3

6

-

Liten interesse blant relevante
aktører/bidragsytere

2

3

6

-

Markedsføring av det unike tilbudet,
og at vi kan tilby leirskoleopphold for
flere aldersgrupper
Størst mulig grad av involvering, og
kjennskap til det potensialet som
ligger i etablering av leirskole
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Hovedaktiviteter
Hovedaktivitet
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Hensikt

Kartlegge mulige
og relevante
kunnskapsmiljøer/
samarbeidspartnere/
interessenter/ leverandører
Utredenødvendige
fasiliteter/lokaliteter som
krever lite investeringer,
herunder også kartlegge
viktige forhold ift.
Internkontrollforskriften
Utrede i detalj økonomiskeog markedsmessige forhold

Utrede mulige
eierskapsmodeller, og
komme med anbefaling på
minst to ulike modeller
Utvikle forretningsplan
med tilhørende tidsplan, og
underlag for mulig søknad
til Norsk Leirskole-forening
(NLF)
Gi en vurdering/ anbefaling
om ideen om leirskole bør
gjennomføres, utsettes
eller avsluttes.

NAROM
NAROM
NAROM
Flere

Bærekraft
Samfunnseffekt

Dannet oss et bilde
over interessen i
fagmiljøet

Ta frem nødvendig
teknisk og annet
underlag

Oversikt over
fasiliteter/lokaliteter

Å få sjekket ut hva
som gjelder mht
økonomi, og
markedsmessige
forhold
Få analysert mulige
eierskapsmodeller

Vurdere
markedsundersøkelse

Danne oss et
økonomisk- og
markedsmessig
bilde
Kunne gi en
anbefaling på minst
to ulike modeller

Få satt all
informasjon inn i
en forretningsmessig sammenheng

Danne seg et bilde
av den økonomiske
driften av leirskolen

Være sikker på at
alle relevante
forhold er belyst i
nødvendig grad

Gi beslutningstakere
et best mulig
grunnlag for å fatte
beslutning

Hovedaktiviteter

Tidsperiode

Prosjekteier
Prosjektansvarlig
Prosjektleder
Medlemmer i
prosjektgruppen

Oppstart av prosjektet
Hele prosjektet
Hele prosjektet
Hele prosjektet

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde

Sysselsettingseffekt
Risiko

Resultat

Å få sjekket ut et
beslutningspunkt

Ressurs- og kompetanseplan
Navn
Avd/org.
Arne Hjalmar Hansen
Bent Myhre
Helena Itjma
Deltakere iht
interessentanalysen

Viktige deloppgaver

Få oversikt tidlig i
prosjektet over
ressurspersoner/
miljøer

Timeverk
30%
20%

Andøy som arena for fremtidsrettet teknologi –
satsing på romteknologi og kompetanse.
Knoppskyting av ASC med underliggende
selskaper.
I første omgang 3 – 5 arbeidsplasser
Interesse i markedet og kostnader knyttet til
lokaliteter.
Søker forutsetter at prosjektet synliggjør at det
er økonomisk bærekraftig.
Samfunnseffekt utover sysselsetting vil være
kunnskap og aktivitet for unge.
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3. ØKONOMI.
BUDSJETT
Aktivitet
Arbeidstid/egeninnsats
Reise/befaring
Sum

Beregnet
Herav egen
Antall
Godkjent
kostnad
tid i kr
timer
kostnad
175.000
175.000
250
162.500
75.000
75.000
250.000
237.500

Avvik mellom beregnet kostnad og godkjent kostnad skyldes at søker har beregnet kr 700 pr time,
mens Samskap innvilger maksimalt kr 650 pr time i Aksjeselskap.

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Bruk av egne ressurser

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

52,5%

131.250

47,5%
100%

118.750
250.000

Støttenivået har trolig noe utløsende effekt
Bagatellmessig støtte

KOMMENTARER FRA ANDRE
Trond Selto, leder Norsk Leirskoleforening, uttaler i en e-post til NAROM at han synes en etablering
av leirskole i tilknytting til NAROM virker spennende og interessant.
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Administrasjonens samlede vurdering:
En etablering av leirskole i tilknytting til NAROM vil ha flerer positive sider. Ved en eventuell
etablering har søker signalisert behov for 3 – 5 arbeidsplasser ved oppstart. Dersom man lykkes vil
trolig antallet øke. NAROM har i dag henvendelse fra grunnskoler, høyskoler og andre grupper
ungdommer som ønsker et innblikk i ASC sin virksomhet. Det er sansynlig at en slik etablering vil
bidra til å gjøre Andøy kommune kjent som «romfartskommunen» og mange unge besøker Andøya.
Administrasjonens anbefaling
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra NAROM
Org.nr:982222559 innvilges tilskudd inntil kr. 118.750 til gjennomføring av prosjektet ” Nasjonal
vitnskapelig leirskole - Andøy ”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 47,5% av godkjente kostnader.
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U-off §13 U2

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/930 JHL NORGE AS

Saksbehandler
Egil Sakariassen
Saksnr.
57/2018

Arkivsaksnummer
18/930
Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger JHL Norge AS , org.nr 994977849 et tilskudd på inntil kr. 250.000,-,- til prosjektet
”Utvikling av Risøyhamn Næringspark ”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader,
totalt kr.500.000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 1.12.2018-30.04.2019.
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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U-off §13 U3

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/949 VITUX AS

Saksbehandler
Egil Sakariassen
Saksnr.
58/2018

Arkivsaksnummer
18/949
Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Vitux AS, org.nr 916350678 et tilskudd på inntil kr. 943.115,- til prosjektet
”Pilotprosjekt - Sjøstjerne”. Tilskuddet er avgrenset til 3,34% av godkjente kostnader, totalt
kr. 28.264.140,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 03.12.2018-12.04.2019.
Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om gruppeunntak, artikkel 29.
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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ANDØY KOMMUNE

REVISJON AV OMSTILLINGSPLAN

Saksbehandler
Brita Erlandsen
Saksnr.
59/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Forslag til vedtak:
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ANDØY KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2019

Saksbehandler
Brita Erlandsen
Saksnr.
60/2018

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Forslag til vedtak:
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ANDØY KOMMUNE

SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018

Følgende søknader er behandlet av arbeidsutvalget på delegasjon:
Ingen saker siden forrige styremøte.

Følgende søknader er behandlet av programleder på delegasjon:
Sak 18/720, Bårds Bakeri AS. Tilsagn inntil kr.15.750,Søknad om midler til «Forstudie Baker Bård». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».
Sak 18/0073, Narom AS. Tilsagn inntil kr.70.000,Søknad om midler til «Tjenestedesignkurs». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».
Sak 18/1025, Marte Wiik ENK. Tilsagn inntil kr.18.550,Søknad om midler til forstudie «Yoga og selvrealisering i Andøy». Tilsagn gitt som «bagatellmessig
støtte».
Sak 18/1045, BTTRFLY PRODUCTIONS ENK. Tilsagn inntil kr.19.600,-.
Søknad om midler til forstudie «Markedsundersøkelse for mediebedrifter». Tilsagn gitt som
«bagatellmessig støtte».
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.11.2018
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