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Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.12.2017
ETABLERING AV TILSKUDDSORDNING "INNOVASJON,
NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING I ANDØY"
SØKNAD 17/1059 ANDFJORD AS - FORPROSJEKT
LANDANLEGG LAKS
SØKNAD 17/1319 FORSTUDIE TIL MUSIKKFJØS PÅ
STAVE
SØKNAD 17/1320 LOKALE HENDER - SOSIAL
BEMANNING - FORSTUDIE
SØKNAD 17/1321 FORPROSJEKT-UTVIKLING AV
NÆRINGSOMRÅDE MED KAIANLEGG
SØKNAD 17/1326 VIDEREUTVIKLING AV GOD STREK
AS - ETABLERING AV SKRIVESTUDIO
SØKNAD 17/1328 FORPROSJEKT ANDØY HAVSALAT
SØKNAD 17/1330 VIDEREUTVIKLING OG
MODERNISERING BETONGSTASJON -ANDØYBETONG
SØKNAD 17/1331 FORPROSJEKT: VEKSTKAPITAL I
ANDØY
SØKNAD 17/1332 UTVIKLING AV NYTT TURISTTILBUD
I RISØYHAMN
Søknader behandlet på delegasjon
Orienteringer

U.off

U.off
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ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
01/2018

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste vedtas
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ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.12.2017
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
02/2018

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 04.12.17 vedtas
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ANDØY KOMMUNE

ETABLERING AV TILSKUDDSORDNING "INNOVASJON, NÆRINGS- OG
SAMFUNNSUTVIKLING I ANDØY"
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
03/2018

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
Framlagt forslag til tilskuddsordning vedtas enstemmig.

Det er behov for å etablere en tilskuddsordning for omstillingsmidlene i Andøy Kommune
med gruppeunntak. Administrasjonen har i samarbeid med Nordland Fylkeskommune
utarbeidet et forslag til en slik ordning som ivaretar målsetningene i vedtatt omstillings‐ og
handlingsplan. Forslag til ordning følger som vedlegg til saksliste.
Erlend Nicolaisen fra Nordland Fylkeskommune innleder til saken med gjennomgang av
regelverk for offentlig støtte.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1059 ANDFJORD AS - FORPROSJEKT LANDANLEGG LAKS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
04/2018

Arkivsaksnummer
17/1059

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til 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 under EØS‐avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25 bokstav d).
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 17/1319 FORSTUDIE TIL MUSIKKFJØS PÅ STAVE
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
05/2018

Arkivsaksnummer
17/1319

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Synne Meland et tilskudd på inntil 113.600 kroner til prosjektet ”MusikkFjøs på
Stave”.

2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads‐, finansierings‐ og tidsplan:

Kostnad
Egen innsats tilrettelegging
Undervisning
Konsulent marked/forretningsidé
Konsulent markedsføring
Kost & losji 8persx3dagerx1500kr
Møter/studiereiser
Regnskapsfører
Reise musikere 8 pers. x 8.000
Uforutsette kostnader
Sum
Finansiering
Egen innsats
Samskap
Sum

Omsøkt
beløp
60.000
7.200
10.000
10.000
36.000
10.000
20.000
64.000
10.000
227.200

Godkjent
beløp
60.000
7.200
10.000
10.000
36.000
10.000
20.000
64.000
10.000
227.200

Omsøkt
beløp
113.600
113.600
227.200

Godkjent
beløp
113.600
113.600
227.200

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 03.02.2018‐30.06.2018
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
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4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,‐.

5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads‐,
finansierings‐ og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.

6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd (se pkt.14 ”Eventuelle særvilkår”).
8. 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 (ved tilskudd over kr 100.000,‐ av
revisor ihht standard ISRS 4400).
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. 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
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. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
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 får ved
henvendelse til saksbehandler.
14. Eventuelle særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av forstudiet.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Bakgrunn for prosjektet er ønske om å skape et levende og utviklende miljø for
musikere i Andøy. Det er viktig at etablerte musikere og kommende musikere i Andøy kommune
har en arena som imøtekommer deres behov for å utøve sin musikk, få tilbakemeldinger på sin
musikk,og ikke minst få mulighet til å utvikles videre gjennom inspirasjon og kompetanse fra
andre, både lokalt og globalt. For å hente fram lokale ressurser, og kunne ta imot ressurser
utenfra, er det behov for lokaliteter, utstyr og kompetanse som imøtekommer dette. For å få
tilgang på nye impulser og kompetanse utenfra, er det viktig at det finnes et tilbud for tilreisende
musikere/kunstnere som ikke kun gjelder overnatting, men som også gir mulighet til fordypelse, ro
og utvikling av egne uttrykk. Et rom som gir mulighet til å øve, lage ny musikk, kontemplere osv.
Dette forstudiet skal først og fremst kartlegge hvordan allerede eksisterende bygninger og utstyr
på Stave kan fungere i så henseende, og eventuelt avdekke mangler.

Faktiske opplysninger:

Søker

Synne Meland

Prosjektnavn

Forstudie Musikkfjøs på Stave
17/1319
15.12.2017

Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

124.000
Tilsagn

Søker
Synne Meland org nr. 980442756
Prosjektbeskrivelse
Dette prosjektet skal avdekke om det er behov for, og muligheter til å lage et nisje‐tilbud spesielt
for musikere til et inspirerende opphold på Andøyas vakreste ytterside. Tilbudet gjelder et fjøs
utstyrt med instrumenter og opptaksmuligheter + et anneks med stillhet og muligheter til å hvile
og sove. Det unike i Andøyas storhet, stillhet og ekstreme naturopplevelser, gir en unik mulighet til
å koble av fra verdens støy, og på den måten få inspirasjon til å fordype seg og skape nytt.
Dette prosjektet er et forstudie som skal avdekke om et slikt nisje‐produkt til musikere har livets
rett, og om allerede eksisterende bygningsmasse, lokalisering og utstyr er et godt utgangspunkt for
å utvikle videre.
I første omgang dreier det seg om 2 bygninger som kan tas i bruk omgående:
Bygg 1: et fjøs som er ombygget til et musikkstudio utstyrt med musikkanlegg og enkle
opptaksmuligheter. I tillegg inngår ulike tangentinstrumenter og gitarer.
Bygg 2: Et anneks med mulighet til hvile og overnatting.
I prosjektperioden skal det;
‐ lages en detaljert oversikt over eksisterende utstyr i MusikkFjøset og annekset.
‐ gjøres research på lignende tilbud andre steder i Norge, og eventuelt foreta noen studiereiser.
‐ sendes ut invitasjoner og tilbud til musikere fra ulike musikalske sjangre om et 3‐dagers opphold i
MusikkFjøset på Stave.
‐ tilbys en serie med sangundervisning (Sangverksted) til en gruppe ungdommer i MusikkFjøset.
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Etter musikeroppholdene og sangverkstedene skal det gjøres et grundig evalueringsarbeid for å
avdekke muligheter og mangler. Det legges opp til å gi tilbud til 4 ulike musikergrupper, og 4
sangverksteder for ungdom i løpet av perioden.
Prosjektet skal avdekke om MusikkFjøset på Stave kan bli et spennende, alternativt og nisjepreget
overnattingssted med et inspirerende øverom for musikere fra hele verden.
MÅL
Bakgrunn for prosjekt
Bakgrunn for prosjektet er ønske om å skape et levende og utviklende miljø for musikere i Andøy.
Det er viktig at etablerte musikere og kommende musikere i Andøy kommune har en arena som
imøtekommer deres behov for å utøve sin musikk, få tilbakemeldinger på sin musikk, og ikke minst
få mulighet til å utvikles videre gjennom inspirasjon og kompetanse fra andre, både lokalt og
globalt.

Effektmål, langsiktig mål (hovedprosjekt)
Det store overhengende målet, er det å skape et levende miljø for utøvende kunstnere i
Vesterålen. Samtidig er det et mål at Andøya skal være et av de stedene musikere utenfra vil
komme til fordi det har et levende musikkmiljø. Og fordi vi har muligheter til å huse musikere, og
imøtekomme deres behov for fasiliteter og utstyr.
Dersom forstudiet konkluderer med videre satsning vil det bli et tilbud til etablerte musikere og
kommende musikere i Andøy kommune. Målet er å skape en arena som imøtekommer deres
behov for å utøve sin musikk, få tilbakemeldinger på sin musikk, og ikke minst få mulighet til å
utvikles videre gjennom inspirasjon og kompetanse fra andre, både lokalt og globalt.
Resultatmål for denne prosjektfasen.
Resultatene fra forstudiet skall gi svar på;
‐ Er rommene og utstyret i Fjøset og annekset på Stave egnet til å ta imot overnattingsgjester?
‐ Er MusikkFjøset egnet som øvingsrom for musikere?
‐ Er MusikkFjøset og eventuelt annekset egnet som undervisningslokale?
‐ Fungerer musikkutstyret og instrumentene for de ulike musikere?
‐ Trenger fasiliteter å oppgraderes eller utvides?
‐ Trengs det mer musikkutstyr eller opptaksutstyr?
I tillegg til dette forventer søker å ha fått en oversikt over lignende tilbud andre steder, og hva som
er suksessfaktorer for å få det til å fungere, inspirere og være lønnsomt.
Hun skal også utvide kontaktnettet med musikere fra ulike deler av landet.
Det skal også utvikles en forretningsideen mht utvikling avl et eventuelt hovedprosjekt.
ORGANISERING
Som frilans musiker og pedagog, har søker eget firma. I den prosjektfasen skal søker være eier av
prosjektet og prosjektleder.
I et evt hovedprosjektet, vil det være aktuelt å engasjere en annen person enn meg selv som tar
jobben som prosjektleder.
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HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
Denne forstudien har som mål å kartlegge muligheter, og kjøre noen testrunder med potensielle
kunder. I stikkordsform ser jeg for meg følgende:
‐ Lage en skriftlig oversikt over eksisterende utstyr.
‐ Bli kjent med lignende tilbud andre steder i Norge.
‐ Samle informasjon fra lignende tilbud, og eventuelt foreta noen studiereiser.
‐ Lage invitasjoner og invitere musikere fra ulike musikk‐sjangre til et opphold i MusikkFjøset
‐ Lage invitasjoner og invitere en gruppe ungdommer til en rekke sangverksteder på MusikkFjøset.
‐ Lage evalueringsskjema, og sørge for god evaluering i etterkant av de ulike aktiviteter.
‐ Gjennomføre 4 3‐dagers opphold for musikere fra ulike musikalske sjangre.
‐ Gjennomføre 4 Sangverksted for ungdom.
‐ Utarbeide en forretningside ut ifra det vi oppdager og avdekker i de foregående punktene.
Tidsplan
Uke 5:
‐ invitere noen av Nordlyst‐musikerne til et opphold på MusikkFjøset på Stave.
Uke 6:
‐ Lage en skriftlig oversikt over eksisterende musikkutstyr i MusikkFjøs.
‐ ta bilder til bruk i markedsføring og invitasjoner til musikere og sangelever.
‐ møter og planlegging sammen med Erling Bøhn Hilstad og Caroline Meier.
‐ Lage evalueringsskjema.
Uke 7‐8:
‐ første testrunde med musikere i MusikkFjøset.
‐ få oversikt over aktuelle plasser med lignende tilbud.
‐ starte arbeidet med å hente informasjon og inspirasjon fra andre lignende prosjekter. Hva er
suksessfaktorer? Hva gjør det lønnsomt? Hva skal til av utstyr, lokaliteter og kompetanse for å få
det til å fungere?
‐ sende ut invitasjoner til Sangverksted for ungdom.
‐ Ta kontakt med flere aktuelle musikere og invitere til et opphold på MusikkFjøset på Stave.
Datoer Sangverksted: 4/3, 18/3, 15/4 og 29/4 + konsert i løpet av mai.
KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING
Kostnadsplan

Tittel
Egen innsats tilrettelegging
Undervisning
Konsulent marked/forretningsidé
Konsulent markedsføring
Kost & losji 8persx3dagerx1500kr
Møter/studiereiser
Regnskapsfører
Reise musikere 8 pers. x 8.000
Uforutsette kostnader
SUM

Sum
60.000
7.200
10.000
10.000
36.000
10.000
20.000
64.000
10000
227.200

Finansieringsplan fra søknad

Egen innsats
Samskap
Sum

103.200
124.000
227.200
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FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet vurderes til å rette seg mot følgende satsingsområde i omstillingsplanen:
3.4 Andøy som attraktivt bosted for unge – satsing på kultur, utdanning og bostedskvalitet
Effektmål strategi: «At unge bosetter seg i Andøy, og at de opplever å ha gode utviklingsmuligheter
lokalt.»
Resultatmål strategi: «Vekst i andel unge mellom 16‐35 år i perioden 2018 ‐ 2023.»
Pkt. 3.4.1 Strategi A: Øke tilretteleggingen for et bredt og åpent kulturtilbud for unge.
3.2 Andøy som opplevelsesdestinasjon – satsing på bærekraftig reiseliv og opplevelsesnæringer
Pkt. 3.2.1 Strategi D: Stimulere til nyetablering med tilvekst av komplementære tilbud som
markedet etterspør.
Resultatmål strategi: Innen innsatsområdet «Reiseliv og opplevelser» skal det i løpet av 2018
etableres 10 nye arbeidsplasser. Totalt for innsatsområdet skal det frem til 2023 etableres 100 nye
arbeidsplasser.
Vurdering:
Søker
Synne Meland har høyere utdanning i musikk fra Cambridge og Norges Musikkhøyskole, og er godt
kvalifisert. Gjennomføringsevnen vurderes som god.
Synne kom til Vesterålen i 2004, og siden da har hun hatt engasjementer ved Musikklinja ved
Sortland vgs., vært kunstnerisk leder for Kammerpikene og jobbet som musikklærer og
Montessoripedagog ved Bleik Montessoriskole (har videreutdanning som Montessoripedagog). I
tillegg har hun hatt spennende samarbeidsprosjekter med musikere i regionen, og vært med å lage
musikalske møtepunkter med mennesker i fjøs og grendehus, kirkerom og kulturhus. Hun har alltid
hatt skapertrang på tvers av sjangre, og dette har gjort at jeg har møtt mange spennende
musikere, og vært med å skape musikk innenfor mange ulike sjangre.
Prosjektet:
Effektene her er potensielt mange og går på tvers av flere bærebjelker i kommunen. Det vil gjøre
Andøya enda mer attraktiv som reisemål for flere typer mennesker. Det vil gi posititve
ringvirkninger til kulturlivet.
Et oppegående studio og utstyr for live‐konserter vil være et viktig produkt for lokale musikere
hele året, og sånn sett gi et viktig bidrag til Andøy som et attraktivt sted å bo og etablere seg.
Tilbudet hun ønsker utredet finnes ikke i Andøy i dag. Forstudiet skal bl.a. kartlegge om det finnes
lignende muligheter andre steder, og eventuelt hvordan konseptet er mottatt. Når det gjelder
sysselsetting er målet først å skape sin egen arbeidsplass. På sikt kan det tenkes 1 – 2
arbeidsplasser i tillegg dersom konseptet med musikk, overnatting og bespisning blir vellykket.
Forutsetningen for en eventuell videre satsning er at forstudiet konkluderer med mulighet for
lønnsom drift.
EØS‐regelverket: Tilskuddet ytes etter EØS‐avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilsagnet
om tilskudd.
OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt innstiller administrasjonen i Samskap på at Synne Meland
innvilges NOK 113.600 til prosjektet ”MusikkFjøs på Stave”.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1320 LOKALE HENDER - SOSIAL BEMANNING - FORSTUDIE
Saksbehandler
Linn Wedding

Saksnr.
06/2018

Arkivsaksnummer
17/1320

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:

1.
2.

Samskap bevilger «Hender SUS» et tilskudd på inntil kr 138.000 kroner til prosjektet ”Forstudie Lokale
Hender – Sosial Bemanning”
Prosjektet er godkjent med følgende kostnads‐, finansierings‐ og tidsplan:

Kostnad
Prosjektledelse
Timearbeid
Kontorleie + telefoni
Administrasjon (inkl. regnskap og revisorkost.)
Reise og transport
Uforutsette kostnader
Sum
Finansiering
Samskap
Egenarbeid
Sum

Omsøkt
beløp
40 000
192 000
9 000
10 000
15 000
10 000
276 000

Godkjent
beløp
40 000
192 000
9 000
10 000
15 000
10 000
276 000

Omsøkt
beløp
138 000
138 000
276 000

Godkjent
beløp
138 000
138 000
276 000

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 22.01.2018‐27.04.2018
3.

Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.

4.

For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,‐.

5.

Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads‐, finansierings‐
og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
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6.

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

7.

Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og skriftlig
på forhånd. Dette under forutsetning av at selskap blir stiftet.

8.

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 (ved tilskudd over kr 100.000,‐ av revisor i hht
standard ISRS 4400).

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. 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

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. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt i
henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes Samskap,
Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.

12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse akjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter mottak av
tilsagnsbrev.

13. Søker har i hehold 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
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Bakgrunn for saken:
I Andøy kommune i dag er det 90 bosatte flyktninger i alderen 16‐40. Inklusive barn utgjør denne gruppen
150 personer. Dette er en viktig gruppe når vi nå skal legge til rette for å skape arbeidsplasser og gode
levekår i kommunen. Av et utvalg på 30 som i innledende fase til dette forstudie ble spurt om de ønsker å
jobbe, meldte samtlige interesse for et slikt tilbud, men sier det i dag er vanskelig å få jobb. Det er vanskelig
å opparbeide seg den kompetansen som trengs for å bli vurdert av arbeidsgivere og det er vanskelig å lære
språket om man ikke har fast arbeid. Konseptet som skal undersøkes i dette forstudiet adresserer disse
utfordringene gjennom sosialt entreprenørskap. Bedriften setter mål om å bli bindeleddet med positive
resultat på dobbel bunnlinje; både økonomisk og sosialt. Ideen kommer fra Andøy Næringsforening og
Flyktningetjenesten i Andøy som headhuntet Akrm Idris for å drøfte ideen. Akrm Idris har deretter utviklet
konseptet i nært samarbeid med Andøy Næringsforening. Akrm deltok parallelt på etablererkurs i regi av
Fabrikken Næringshage hvor konseptet ble videreutviklet. Under avsluttende samling mottok Akrm pris for
beste ide.

Faktiske opplysninger:
1.

KORT PRESENTASJON

Søker/prosjekt:
Søker
Prosjektnavn
Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

1.

Hender SUS
Lokale hender – sosial bemanning
17/1320
17.12.17
Vedlegg 1 ‐uttalelser framtidige kunder
138.000,‐
138.000,‐

NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT

Søker
Hender SUS
Eier: Akrm Idris
Daglig leder: Akrm Idris
Styret er ikke etablert

Prosjektbeskrivelse:
Forstudiet skal undersøke behov i marked og muligheter for etablering av et bemanningsbyrå i Andøy
kommune innen rammene for sosialt entreprenørskap. Bemanningsbyrået skal i hovedsak ta utgangspunkt i
å linke behov hos lokalt næringsliv og ressurser hos bosatte flytninger og innvandrere. I første fase er det
kun Andøy kommune som vil testes som nedslagsfelt, men det er et mål å avdekke om konseptet også kan
vokse ut av kommunen og regionen, fremdeles med hovedsete i Andøy.
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MÅL:
Effektmål hovedprosjekt:
• Skape arbeidsplasser både direkte og indirekte. Direkte gjennom at bedriften vil sysselsette 1‐2 i seg selv
og indirekte gjennom at den vil formidle arbeidsplasser til innbyggere i Andøy som er klar for å jobbe.
• Legge til rette for at arbeidsplasser som i dag i stor grad fylles av sesongarbeidere som skatter ut av
kommunen besettes av lokale arbeidstakere. Det bør være unødvendig og sende disse jobbene ut av
kommunen når det er kapabel og villig arbeidskraft internt.
• Demme opp for fraflytting i en befolkningsgruppe med høy risiko for flytting. Å tilby eller i det minste
sannsynliggjøre langsiktig lønnet arbeid er en avgjørende faktor i å skape bolyst.
• Legge til rette for økt språkkunnskap og integrering av bosatte flyktninger i samfunnet. Mulighet for arbeid
i et norsktalende miljø er viktig i så måte.
• Skape en tjeneste i Andøy for utførelse av små og større jobber.
Resultatmål forprosjekt:
• En gjennomarbeidet forretningsplan for bedriften som minimerer risiko og bygger opp om verdiskaping
med dobbel bunnlinje (økonomisk og sosialt)
• Samarbeidsavtaler med flere bedrifter i kommunen som sysselsetter en større gruppe bosatte flyktninger.
• Gode rutiner og samarbeidsavtaler for gjennomføring av ulike kvalifiseringskurs, rekruttering og oppfølging
av ansatte.
Resultatmål for forstudiet:
• oversikt over bransjer og bedrifter som kan være interessert i en slik tjeneste som kunder
• oversikt over behov som ligger hos de ulike bransjene og bedriftene og evt. hvilke kurs og kvalifiseringer
som kreves.
• oversikt over aktuelle løsninger for nødvendig kompetanseheving og kursleverandører og kostnader
forbundet med dette.
• oversikt over potensielle konkurrenter og samarbeidspartnere.
• oversikt over lovverk som regulerer bemanningsbransjen og etablering av slik virksomhet.
• oversikt over mulige finansieringsløsninger for evt. markedstesting av konseptet og forretningsmodell.
• gjennomført generell behovsanalyse gjennom spørreundersøkelse og en mer grundig gjennom intervju.
Dette gjøres i samarbeid med noen utvalgte bransjer som fiskeri, eiendom, anlegg og reiseliv.
• opprettet kontakt med personer og bedrifter som driver lignende organisasjoner for erfaringsutveksling.
ORGANISERING
Prosjektet eies i sin helhet av Hender SUS v/Akrm Idris.
Prosjektansvarlig: Akrm Idris – Hender SUS
Prosjektleder: Erling Hilstad – Fabrikken Næringshage AS – Andenes
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HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
Hovedaktivitet
1. Overordnet
behovskartlegging hos
næringsliv i kommunen

Hensikt
Lære mer om
behov og vilkår
for å lykkes

2.

Dybdeintervju av
representanter fra viktige
næringsområder i
kommunen.

Lære mer om
behov og vilkår
for å lykkes.
Dypere innsikt i
utfordringer
med en dialog
om potensielle
løsninger.
Dypere innsikt i
utfordringer
med en dialog
om potensielle
løsninger.
Oversikt over
kurstilbud, ‐
ønsker, ‐krav og
‐tilbydere
For å gjøre
konseptet mer
treffsikkert og
potensielt enda
bedre som
løsning på
behov
Klargjøre bedrift
på
hensiktsmessig
måte

3.

Kartlegging av lignende
konsept og leverandører av
aktuelle kurs i Norge

4.

Arbeide frem oversikt over
muligheter for samarbeid
med NAV

5.

Avdekke hensiktsmessig
etableringsform

6.

Sette opp forprosjekt for
test av forretningsmodell
og lansering av pilot
gjennom sommer 18 og
vinter 19.

Klargjøre til
neste steg av
lansering /
utrulling

7.

Rapportere på forstudiet i
sin helhet

Avslutte,
konkludere og
peke fremover

Viktige deloppgaver
Sette opp
spørreundersøkelse,
skaffe mailinglister og
kontaktinfo, sende ut
spørreundersøkelser,
følge opp via telefon og
besøk
Avtale tidspunkt for møte
som passer aktuelle
parter, sette opp
intervjuguide,
oppsummere og
sammenfatte intervju.

Resultat
Statistikk og
dokument som
forteller om funn /
oversikt

Undersøkelser på nett,
kontakt via telefon,
firmabesøk om det viser
seg hensiktsmessig

Dokument som
forteller om funn /
oversikt

Avtale tidspunkt for møte
som passer aktuelle
parter, følge opp etter
møte og utforme
konkrete forslag til
samarbeid

Samarbeid om
nødvendig kursing
av arbeidstakere og
arbeidsformidling

Juridisk konsultasjon med
ekspertise på tema, dialog
med
brønnøysundregisteret,
samarbeid med bank,
dialog med
arbeidstilsynet.
Dette må baseres på
lærdom fra alt ovenfor.
Gjennomarbeidet
driftsbudsjett. Gjøre
generalprøve i samarbeid
med Framnes på
arbeidforvaltning, men
med Framnes som offisiell
arbeidsgiver under prøve.
Systematisk
gjennomføring, loggføring
underveis,
måloppnåelsefokus

Hensiktsmessig
etableringsform
avdekket.

Kort dokument om
funn og muligheter
som kom frem
under intervjuet

Et gjennomarbeidet
prosjekt for
testlansering

Rapportdokument
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Risikovurdering:
Kritiske risikofaktorer:
· Bedrifter i Andøy vil benytte seg av tjenesten.
· Fungerende forretningsmodell.
· Juridisk rammeverk som muliggjør etablering innenfor sosialentreprenørskaplige rammer.

Håndtering av risiko:
· Bevisstgjøring og nettverksbygging.
· Samarbeid med Andøy Næringsforening, Andøy kommune og Fabrikken Næringshage om å finne
langsiktig løsning sammen.
· Innhenting av juridisk kompetanse innen nærings‐ og arbeidsrett. Innhenting av erfaringer fra mer
rutinerte bedrifter.

KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING
Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt
Prosjektledelse
Timearbeid for 320 timer á kr 600
Kontorleie + telefoni

Beløp
40’
192’
9’

Administrasjon (ink. regnskap og revisorkost)

10’

Reise og transport

15’

Uforutsette kostnader

10’
Sum

Finansiering
Finansieringstype og kilde
Samskap
Egenarbeid

276’

Beløp
138’
138’

Sum

276’

KOMMENTARER FRA ANDRE
Prosjekteier har vært i kontakt med ulike næringsaktører som finner dette interessant.
Vedlegg fra Hermod Bakkevold, Kolbjørn Adolfsen og Trollfjord Kraft AS der de skisserer behovet for et
bemanningsbyrå som dette. De to sistnevnte bekrefter at de vil benytte seg av dette som kunder. Se
vedlegg.
FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Forstudiet vurderes til å rette seg mot følgende satsingsområder i omstillingsplanen:
Pkt 3.4: Andøy som attraktivt bosted for unge – satsing på kultur, utdanning og bostedskvalitet
Effektmål: At unge bosetter seg i Andøy, og at de opplever å ha gode utviklingsmuligheter lokalt.
Resultatmål: Vekst i andel unge mellom 16‐35 år i peroden 2018‐2023.
Prosjektet vil gjennom å gjøre arbeidsmarkedet lettere tilgjengelig for våre nye landsmenn, bidra til å øke
Andøy som attraktivt bosted for disse. I følge Hermod Bakkevold i Flyktningetjenesten i Andøy er de fleste
nye landsmenn som kommer hit i alderen 16‐40 år.
Andre forhold:
Dette er også et tiltak som kan ha relevans for Andøy kommunes eget vedtatte prosjekt relatert til varig
bosetting under følgende innsatsområde:
Pkt 3.4: «Andøy som attraktivt bosted for unge – satsing på kultur, utdanning og bostedskvalitet», tiltak 9.
2017‐2018
Resultatmål: «Flest mulig bosatte flyktninger i Andøy skal finne grunnlag for en fremtid i Andøy»
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Rådmannen er orientert om dette.

Vurdering:
Søker
Akrm Idris har lang arbeidserfaring fra G4S i Qatar, hvor han blant annet har jobbet som Security Senior
Operator og koordinator for krisehåndteringen i Qatar gas. Han har nylig gått etablererkurs i regi av
Fabrikken Næringshage AS, og fremstår som en ressurssterk person.
Organisering:
Prosjektleder er innleid for å bidra til å gjennomføre ledelsen av forstudien på en hensiktsmessig måte.
Prosjektleder vil også bidra som sparringspartner, sikre fremdrift i prosjektet og ha ansvar for rapportering.
Organiseringen legger opp til tett kontakt og samarbeid mellom prosjektansvarlig og prosjektleder.
Gjennomføringsevne:
Prosjektleder har ved tidligere anledninger vist god gjennomføringsevne.
Marked og konkurrenter:
Det er behov for arbeidskraft i Andøy, særlig på sesongbasis.
Potensial/sysselsetting:
Det forventes 1‐2 ansatte i selve selskapet, men svært mange engasjerte gjennom bemanningsbyrået. I
forbindelse med utvidelse av konseptet vil det være aktuelt å ansette flere.
EØS‐regelverket: Tilskuddet vil være å anse som offentlig støtte ihht EØS‐regelverket.

OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
Administrasjonen i Samskap innstiller på at Hender SUS innvilges NOK 138.000 til forstudiet ”Lokale Hender
– Sosial Bemanning”.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1321 FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSOMRÅDE MED
KAIANLEGG
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
07/2018

Arkivsaksnummer
17/1321

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Th Benjaminsen AS et tilskudd på inntil kr 1.015.000 kroner til prosjektet

” Utvikling av næringsområde med kaianlegg ”
2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads‐, finansierings‐ og tidsplan:

Kostnad
Timer eget personell
Utredning fra Klausengruppen AS
Utredning fra Multiconsult AS
Dispensasjon arealplan
Prosjektering adkomst
Overdragelse av eiendom
Møte‐ og reiseutgifter
Innleid kompetanse
Sum
Finansiering
Egenfinansiering
Tilskudd fra Samskap
Sum

Omsøkt
beløp
135.000
1.153.225
546.755
50.000
30.020
20.000
25.000
70.000
2.030.000

Godkjent
beløp
135.000
1.153.225
546.755
50.000
30.020
20.000
25.000
70.000
2.030.000

Omsøkt
beløp
1.015.000
1.015.000
2.030.000

Godkjent
beløp
1.015.000
1.015.000
2.030.000

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 02.01.2018‐31.07.2018
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3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,‐.
5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads‐,
finansierings‐ og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.
8. 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 (ved tilskudd over kr 100.000,‐ av
revisor i hht standard ISRS 4400).
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. 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
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. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
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 får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP
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Bakgrunn for saken:
Bakgrunn for å starte opp forprosjektet er et tilsagn bedriften fikk september 2017 fra
Landbruksdirektoratet i forbindelse med bygging av nye tømmerkaier i landet. Tilskuddet er på 5
millioner og prosjektet må være gjennomført innen 31.10.19. Igjennom forprosjektet ønsker
bedriften å utrede alle muligheter og fremtidige behov før man begynner å utforme
næringsområdet og bygge kaianlegget. Samtidig ønsker man å se på muligheten for å legge til rette
for andre næringer som kan samlokalisere seg med bedriften slik at man kan dra nytte av
hverandre. Planen er å gå i dialog med først og fremst de andre næringene i Risøyhamn og de
største aktørene i nærområdet. I tillegg må man i prosjektet få utredet og avklart mange av de
tekniske utfordringer med området som terreng, dybdeforhold, adkomst m.m.
Faktiske opplysninger:
Søker/prosjekt:

Søker

Th Benjaminsen AS Org.nr:957857159

Prosjektnavn

Forprosjekt ‐ Utvikling av næringsområde med kaianlegg
17/1321
18.12.2017
Brev fra Andøya Space Center
1.015.000
1.015.000

Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

Tidligere tilsagn til søker: Nei
NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT
Søker
Th Benjaminsen AS, Org nr 957 857 159, etablert i 1896
Daglig leder Hans M. Benjaminsen.
Styreleder Knut Eirik Jenssen.
Tradisjonsrik og solid bedrift. Egenkapitalprosent på 71, med 32 ansatte.
Prosjektbeskrivelse
Forprosjektet skal gjennomføre analyser og utredninger som er nødvendig for å kunne ta
beslutning om å gjennomføre det planlagte hovedprosjektet, etablering av et nytt næringsområde
med kaianlegg i Risøyhamn. Forprosjektet skal resultere i en plan for hvordan hovedprosjektet
(trinn 1) skal gjennomføres og finansieres, samt et forslag til hva trinn 2 av hovedprosjektet kan
inneholde.
Hovedprosjektet er planlagt i to trinn, der trinn 1 har en tidsfrist på gjennomføring innen utgangen
av 2019 for å ikke miste tilskuddet fra Landbruksdirektoratet. Iverksettelse av trinn to ligger et
stykke frem i tid og vil ikke bli igangsatt før tidligst 2020. Forprosjektet skal hovedsakelig ta for seg
utredning av trinn 1, men samtidig se på mulighet for tilrettelegging for andre bedrifter og
næringer som da vil komme i en realisering av trinn 2. Foreløpig ser bedriften for seg at trinn 2 vil
ta for seg opparbeiding av resterende næringsområde med infrastruktur, bygging av
landstrømanlegg, oppføring av lagerbygning, samt prosjektering av næringstomter.
Utgangspunktet for prosjektet er et næringsområde på ca 200 mål på Sør‐Andøy. Her planlegges
det å bygge et kaianlegg på 60 m som i tillegg har fortøyningspunkter med en lengde på 100 m der
man har muligheter for utvidelser begge veier ved behov. På sikt ser man for seg å bygge
støttepunkter til kaien og at dette kan være en del av trinn 2. Området bak kaien skal fylles ut slik
at man får et stort område for å lagre ulike type gods. Det skal ordnes adkomst og strøm til
området.
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En av hovedaktivitetene i prosjektet er å utrede de tekniske muligheter for å etablere et kaianlegg,
og hvor det eventuelt bør plasseres på eiendommen. Dette blir et viktig beslutningspunkt for
prosjektet.
For å få vurdert grunnforholdene har man valgt å leie inn Klausengruppen AS og Muliconsult AS
som har god kompetanse på slikt arbeid. Klausengruppen AS skal utrede hvordan kaien skal
utformes med tanke på dybdebehov, belastninger m.m., og da med utgangspunkt i om det er
mulig å etablere et kaianlegg som kan ta imot fartøy på størrelsen til et bulkskip på 7000 tonn
(lengde 110m, bredde 16m og dyptgående 6,5m). Multiconsult AS skal utføre de geotekniske‐ og
miljøgeologiske‐utredninger som trenges. Geoteknisk rapport vil foreligge i uke 12. Resultatene fra
de miljøgeologiske undersøkelsene skal brukes i en søknad til miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen om tillatelse til utfylling av kaiområdet. Godkjennelse må foreligge før et vedtak om
igangsettelse av hovedprosjekt kan gjøres.
Midt i næringsområdet ligger et nedlagt kafebygg som pr. i dag ligger ute for salg. Kafebygget har
egen avkjørsel fra fylkesveien. Eiendommen hindrer en enkel løsning for vei og i prosjektet skal
man derfor se på alternativ plassering av veien. Et alternativ kan være å legge veien under brua via
bedriftens nåværende kaianlegg, men dette må utredes mer. Det kan hende at den beste
løsningen er å kjøpe eiendommen til kafebygget da eiendommen ligger midt i næringsområdet,
men dette må vurderes ut i fra lønnsomhet.
Forprosjektet skal også avklare behov og muligheter med tanke på samlokalisering med andre
bedrifter på det øvrige næringsområdet (trinn 2). Bedriften er allerede i dialog med Andøy Energi
om deres fremtidsplaner og behov, samt muligheter for etablering av landstrøm ved kaianlegget.
Trafoen deres står på eiendomsgrensen til næringsområdet, og tilrettelegging for landstrøm vil
derfor ikke bli en så kostbar affære som ved mange andre anlegg. Behovet for landstrøm vil bare
øke i årene fremover, og bedriften ønsker å legge tilrette for miljøvennlige tiltak og slik at man får
en mer bærekraftig drift og bruk av området.
MÅL
Bakgrunn for prosjekt
Th Benjaminsen AS er en familiebedrift som ble etablert i 1896. Bedriften har drevet med handel
og
skipsekspedisjon siden oppstart, og er nå ved sin tredje lokalitet. I 1922 ble kaianlegget bedriften i
dag bruker bygd og har vært modernisert i flere trinn siden da. Bedriftens kaianlegg består blant
annet av en betongkai som begynner å bli utdatert og som innen 10‐15 år må påkostes store
vedlikeholds‐ og oppgraderingsmidler. I tillegg er nåværende kaianlegg ikke dimensjonert for
bedriftens fremtidsplaner om økt tonnasje over kai og andre forretningsmuligheter.
Lagringskapasiteten på området er i dag sprengt og det er ingen muligheter for å utvide området
der anlegget er plassert nå. I 2016 doblet bedriften tonnasje over kai og hadde en
omsetningsøkning på 10%. 2017 ligger an til å overgå fjoråret både når det gjelder tonnasje og
omsetning.
I tillegg til hurtigruteanløp to ganger om dagen har kaianlegget ca. 200 anløp i året fra andre
fartøy. Bedriften har en avtale med Fiskå Mølle om lagring og distribusjon av store mengder
formel. De nærmeste lagrene for formel er i Balsfjord og Stamsund. Bedriften har også avtale med
rederiet som tar opp sand fra Risøyrenna, og lar dem lagre sanden på kaiområdet. Eksisterende kai
har vært brukt som tømmerkai, men er lite egnet for det med tanke på dybdeforhold og det
begrensede frontlageret.
Nærmeste logistikknutepunkt som anses som en konkurrent er Sortland. Biltransport kan også
anses som en konkurrent, men denne transportformen kan ikke ta de største elementene som
bedriften satser på og er ofte dyrere enn frakt langs sjø. Oppstarten til hovedprosjektet er planlagt
sommeren 2018 hvis beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig, samt at rapportene viser at prosjektet
lar seg gjennomføre med tanke på de tekniske utfordringene, finansiering og søknad om
dispensasjon fra arealplanen går i orden.
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Effektmål, langsiktig mål (hovedprosjekt)
Effektmålet av hovedprosjektet er flere arbeidsplasser og økt omsetning, samt å få flere ben å
stå på slik at bedriften er rustet for utfordringer som man vet vil oppstå i fremtiden.
Ut i fra det som foreligger i dag kan bedriften miste hurtigrutekontrakt etter 2030 og til da bør
man ha klart å få på plass en solid kundemasse som kan erstatte Hurtigruten.
Gjennom prosjektet tar bedriften sikte på å oppnå nye arbeidsplasser og betydelig økt omsetning
som et resultat av den økte aktiviteten og en mer effektiv drift som det nye næringsområdet vil gi.
Med innpass på nye markeder (tømmer, grus, lossing av større elementer m.fl.), gjennomføring av
de planlagte næringsprosjektene i Andøy og muligheten lagerstørrelsen på det nye
næringsområdet vil gi kan vi klare å oppnå disse effektene.
Resultatmål for hovedprosjekt
Hovedprosjektet skal resultere i et næringsområde med et kaianlegg plassert like ved dagens
kaianlegg.
Næringsområdet skal bestå av en kai, stort lagerområde bak kaia, adkomst til område og
strømforsyning. Planlagt oppstart av hovedprosjektet er sommeren 2018 med ferdigstillelse
desember 2019. Kostnadsrammen er satt til 20 millioner ut i fra beregninger gjort i august 2017.
Resultatmål for denne prosjektfasen.
Etter gjennomført forprosjekt skal det foreligge en prosjektplan for hovedprosjektet.
Prosjektplanen skal beskrive hvordan næringsområdet med kaianlegget bør utformes for å innfri
de kartlagte behovene og planene bedriftens styre har vedtatt. I tillegg skal det foreligge et
budsjett med en finansieringsplan for hovedprosjektet. Alle nødvendige tillatelser fra henholdsvis
vegvesenet, kommunen og Fylkesmannens Miljøvernavdeling må være på plass.
ORGANISERING
Forprosjektet skal gjennomføres av styret i Th Benjaminsen AS, og de har stilt krav til
resultat, fremdrift og organisering. Det er også satt av midler til prosjektet i bedriftens
driftsbudsjett for 2018. Styret har gitt bedriftens Daglige leder mandat til å sette i gang med
prosjektet og ha det overordnede ansvaret for prosjektets fremdrift og resultat.
Prosjekteier: Th Benjaminsen AS
Prosjektansvarlig: Daglig leder, Hans Morten Benjaminsen
Prosjektleder: Janniken Høybakk, krumtapp AS
Bedriften sitter selv på mye kompetanse vedrørende kaianlegg og prosjektstyring da man har vært
igjennom lignende utbygging tidligere, men da i mindre format. For å sikre god kvalitet på
beslutningsdokumentene og får å få gode innspill på løsninger, har bedriften valgt å leie inn
kompetanse til blant annet prosjekteringen av kaianlegget og til gjennomføring av de tekniske
undersøkelsene i forkant. Prosjektet skal også leie inn kompetanse til prosjektstyring, samt
utarbeidelse av søknader til Fylkesmannen og Kommunen vedrørende godkjenning og
dispensasjoner, samt søknader til finansieringsinstanser.
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Beslutningspunkt
Forprosjektet skal utrede om det er teknisk mulig å utvikle et næringsområde med de kravene
bedriften på forhånd har satt og med de fremtidsplanene som foreligger fra styret. I tillegg
skal prosjektet innhente de nødvendige tillatelser og godkjennelser for en eventuell bygging
og drift på område. Med utgangspunkt i dette vil prosjektet ha tre beslutningspunkt som vil
finne sted når følgende dokumentasjon foreligger.
1. Sluttrapport fra Klausengruppen AS og Multiconsult AS.
2. Svar på søknad om dispensasjon fra arealplan.
3. Finansieringsplan for hovedprosjektet.
Når sluttrapportene fra de tekniske undersøkelsene av grunnforhold foreligger er det naturlig
å avgjøre om prosjektet skal fortsette.
I dialogen med kommunen i forstudie angående arealplanen for området, antydet de at det i
verste fall kan ta et år før en dispensasjon kan foreligge. Dette vil være et avgjørende
beslutningspunkt for oss da det kan medføre at forprosjektet må forlenges. En eventuell
oppstart at hovedprosjektet må utsettes og man må gå i dialog med Landbruksdirektoratet
vedrørende tidsfristen på tilsagnet fra dem.
Trinn1 i hovedprosjektet har en kostnadsramme på ca. 20 mill. En finansieringsplan må være
på plass før et hovedprosjekt kan igangsettes. I prosjektet må man se på ulike
finansieringsmuligheter fra bank, innovasjon Norge, Kommunen og evt. andre aktører.
Bedriften har satt av noen midler til egenfinansiering. Tidsfrist for beslutningspunktene er
oppført i fremdriftsplanen.
Milepæler

1
2
3
4

01.03.18
01.04.18
01.05.18
01.06.18

Geotekniske‐ og miljøgeologiske undersøkelser
Innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger
Prosjektering av området og kaianlegget
Utarbeidelse av prosjektplan

Risikovurdering

Risikofaktorer
Negative rapporter ang. grunnforholdene
Kafeeiendommen blir en hindring vedr. vei

Manglende eller sen tillatelser og disp

Mottiltak
Se på alternativ plassering på
området.
Se på alternative løsninger.
Prioritere disse oppgavene

Risikohåndtering
Prosjektet er avhengig av å få tillatelse til utfylling i sjøen fra Miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen, samt dispensasjon fra kommunens arealplan. Basert på den dialogen man hadde
med de aktuelle instansene i forstudiet, tyder alt på at man vil få både tillatelsen på utfyllingen og
dispensasjonen fra kommunen mindre noe uforutsett skulle dukke opp. Det kritisk er hvis noen av
disse avgjørelsene drar ut i tid som dispensasjonen som vi har fått forespeilet i verste fall kan ta
opptil et år. Da havner man i tidsnød med å få gjennomført hovedprosjektet innen tidsfristen til
Landbruksdirektoratet. Derfor er det viktig at denne søkeprosessen igangsettes med en gang ved
prosjektstart og at den har høy prioritet frem til avgjørelse fra kommunen foreligger. I nødsfall kan
man søke Landbruksdirektoratet om utsettelse av hovedprosjektet.
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HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
Hovedaktiviteter fra søknad

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hovedaktivitet
Geoteknisk undersøkelse
Miljøgeologisk undersøkelse
Utredning adkomst til
området
Søke disp. fra arealplan
Oppfølging
Eiendomsoverdrag.
Muligheter ved
kafeeiendom
Prosjektering av området
Prosjektering av kai
Innhente tilbud fra
entreprenør
Utrede
finansieringsmuligheter
Kompetansebehov
Utrede behov fra andre
aktører

Milepæl
1
1
2
2
2

Resultat
Dokumentasjon til beslutningspunkt
Dokumentasjon til beslutningspunkt
Finne en løsning for adkomst til
området
Byggetillatelse fra kommunen
Eiendomsoverdragelse til Th Benjamins.

3

Avgjørelse vedr. kjøpe av eiendommen

3
3
4

Plan for utforming av området
Plan for utforming av kaianlegget
Budsjett for hovedprosjektet

4

Finansieringsplan for hovedprosjektet

4
4

Plan for prosjektorganisering
Rapport fra utredning for trinn 2

Tidsplan
Prosjektet skal være sluttført innen 31.07.2018. Tidsplan vil være lik plan for milepæler.
KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING

Kostnadsart
Timer eget personell
Utredning fra Klausengruppen
AS
Utredning fra Multiconsult AS
Dispensasjon arealplan
Prosjektering adkomst
Overdragelse av eiendom
Møte‐ og reiseutgifter
Innleid kompetanse
Sum
Finansieringstype
Egenfinansiering
Tilskudd fra
Samskap
Sum

Beløp
135.000
1.153.225
546.755
50.000
30.020
20.000
25.000
70.000
2.030.000

Beløp
1.015.000
1.015.000
2.030.000
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FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet vurderes til å rette seg mot følgende satsingsområde i omstillingsplanen:

3.5 Andøy som attraktivt etableringssted – satsing på infrastruktur og næringsvennlig
kommune
Effektmål strategi: «At Andøy kommune fremstår som en av de mest attraktive steder for
etablering av arbeidsplasser inn områder hvor kommunen har spesielle fortrinn.»
Resultatmål strategi: «Moderne havnefasiliteter og sivil utnyttelse av infrastruktur på flyplassen er
realisert, og Andøy Kommune oppfattes som en god samarbeidspartner og næringsvennlig
kommune innen 2023.»
Pkt. 3.5.1. Strategi B: Tilrettelegging for utvikling av andre viktige kaier/havner i kommunen for å
sikre fiskeleveranser og transport av gods over kai.

Vurdering:
Søker
Tradisjonsrik og solid bedrift med stabil ledelse som tenker langsiktig. Gjennomføringsevnen
vurderes som god.
Prosjektet:
(Marked og konkurrenter, potensiale/sysselsetting, lønnsomhet med mer)
Prosjektets langsiktige mål er å etablere et næringsområde med et fullverdig kaianlegg for å sikre
bedriftens fremtidige drift. Bedriften håper og tror at prosjektet vil bidra til en betydelig økning i
omsetningen, økt behov for ansettelser og mer næringsaktivitet fra andre aktører i Andøy.
Økningen vil komme som et resultat av flere forretningsmuligheter for bedriften, økt tonnasje av
gods over kai og bedre effektivitet da kaianlegget vil bli bedre tilrettelagt for lossing/lagring enn
dagens anlegg.
I prosjektet ønsker Th Benjaminsen AS å utvikle et næringsområde og et kaianlegg som
tilrettelegger i større grad enn nå for all type transport av gods over kai, samt tilrettelegging for
etablering av ulike type næringer, både privat og offentlig, på det nye næringsområdet på Sør‐
Andøya.
EØS‐regelverket: Tilskuddet ytes etter EØS‐avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilsagnet
om tilskudd.
OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt innstiller administrasjonen i Samskap på at Th Benjaminsen
AS innvilges NOK 1.015.000 til prosjektet ”Utvikling av næringsområde med kaianlegg”.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1326 VIDEREUTVIKLING AV GOD STREK AS - ETABLERING AV
SKRIVESTUDIO
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
08/2018

Arkivsaksnummer
17/1326

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap avslår søknad fra God Strek AS om tilskudd til prosjektet ”Videreutvikling av God Strek AS ‐
etablering av skrivestudio”.

2.

Søker har i hehold 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
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Bakgrunn for saken:
God Strek AS er Nord‐Norges eldste reklamebyrå. Selskapet driver også forlagsvirksomhet. God strek har
over tid sett et økende behov for kommersiell tekstkompetanse ‐ noe som per idag ikke finnes i Andøy.
Nylig har det skjedd endringer på eiersida, byrået er igjen hundre prosent lokalt eid, og tida er inne for å
realisere et prosjekt der målet er å skape en sikker og varig arbeidsplass i vår bedrift, samt etablere nye
tjenester til kunder i og utenfor Andøy. Gjennom slik kompetanse vil God Strek AS styrkes, og bedriftens
produksjonskapasitet vil både effektiviseres og økes.

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg

God Strek AS
Videreutvikling av God Strek AS – etablering av skrivestudio
17‐1326
18.12.17

Søknadsbeløp
Innstilling

Kr.714.000,‐
Avslag

NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT
Søker
God Strek AS er et selskap eid av Svein Spjelkavik og Svein Terje Eliassen
Daglig leder – Svein Spjelkavik
Selskapet har positiv egenkapital (kr.325.000,‐ i 2016)
Prosjekt
Det er idag to reklamebyråer i Andøy. Ingen av dem er tekstleverandører. Teksttunge oppdrag fordrer derfor
per idag kjøp av tjenester fra utenbys skribenter. Vi ønsker at denne verdiskapningen skal skje lokalt i Andøy,
og ser det som en naturlig videreutvikling at slik kompetanse kan leveres lokalt. Dette vil også gi en bedre
flyt og effektivitet i produksjonen. Vi sikrer oss dermed full kontroll over et viktig ledd i produksjonskjeden.
Målet med prosjektet er å styrke God Strek AS med spisskompetanse på området.
MÅL
Effektmål
Gjennom dette prosjektet har vi flere mål ‐ på kort og lang sikt. Blant annet;
– Mer effektiv produksjon av in‐house tekster til alle typer prosjekter?
– Større kapasitet, flere oppdrag og styrket lønnsomhet i bedriften?
– Økt bemanning. Dette gir i sin tur økt fleksibilitet i travle perioder, ved fravær og ferieavvikling
– Økt verdiskapning lokalt
Resultatmål for hovedprosjektet
Overordnet mål for hele prosjektet
• Styrking av God Strek AS produksjonsmessig.
• Bidra til økt omsetning.
• Styrking og økt produksjon i forlagsvirksomheten
Kvalitative mål
– Mer effektiv produksjonsflyt på innholdsproduksjon og tekstleveranser
– Frigjøring av kapasitet på design og grafikk vil gi økt produksjons kapasitet totalt.
– Økt kapasitet til korrekturlesing skal gi høyere kvalitet på ferdige produkter.
– Gjøre bedriften mer konkurransedyktig mtp internavis‐oppdrag og liknende teksttunge «faste» oppdrag
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Kvantitative mål
– Etablering av 1 ny stilling i God Strek AS?
– Utgivelse av Rock Mot Rus‐bok november/desember 2018
– Videreføring av «Sommer i Andøy» og «Jul i Andøy» med styrket fokus på redaksjonelt innhold ‐
henholdsvis mai 2018 og november 2018
– Gjennomføring av lanserings‐event for RMR‐bok ‐ november 2018 Lansering av – God Streks
jubileumspakke ‐ 2018/19
Resultatmål for forprosjektet
– Utrede og utvikle tjenester for SMB‐segmentet (små og mellomstore bedrifter) for «ting som virker i
sosiale medier» i samråd med lokale bedrifter
– Utvikle strategi for content marketing‐tjenester til mindre bedrifter. Enkle løsninger, bra resultat, effektiv
produksjon og stort volum gjennom «abonnementsliknende konsept». (Content marketing som betyr
innholdsmarkedsføring, er bla utbredt i form av annonser som har redaksjonelt preg, der omtale av
produkter ofte gis reportasje‐ eller artikkel‐preg.
– Utvikle kommunikasjonsstrategi for RMR‐boka og lansering av denne, med mål om nasjonal medieomtale,
noe som vil gi økt deltakelse til begivenheten ‐ med positive ringvirkninger for næringslivet.
– Utrede og kartlegge grunnlaget for Rock Mot Rus‐boka? Gjennomføre research, planlegge og dimensjonere
utgivelsen, utarbeide anbudsdokumenter for trykkeri mm, ha dialog med støttespillere, dialog med tidligere
artister, dialog med tidligere festivalprofiler, dialog mot offentlige medspillere, sponsorer og bidragsytere
– Avklare nødvendig finansiering og detaljbudsjett for RMR‐utgivelsen, før denne kan sluttføres, lanseres og
trykkes.

ORGANISERING
Prosjekteier God Strek AS
Kontaktperson Alf Ragnar Olsen
Prosjektleder Svein Spjelkavik
HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
Beslutningspunkt
– Primo juli 2018: Status for RMR‐bok ‐ utredning og planlegging skal foreligge. Er forutsetningene tilstede
for at utgivelsen kan realiseres?
– Ultimo desember 2018: Status for prosjektet gjøres opp, med tanke på videre satsing, hovedprosjekt‐fasen
og ansettelse.
Statusrapportering
– Det avholdes statusmøter hver måned. Evaluering i henhold til intern fremdriftsplan for prosjektet og de
delmål som er satt.
Milepæler
–Uttesting av redaksjonelle SoMe‐tjenester i forbindelse med «Sommer i Andøy» medio mai 2018.
– Uttesting av nye varianter av content marketing‐innhold i «Sommer i Andøy» ‐ medio mai 2018.
– Beslutning vedrørende utgivelse av RMR‐boka ‐ primo juli 2018.?
Støtte fra Samskap vil ha avgjørende betydning. I tillegg jobbes det med delfinansiering fra Fritt ord‐ og
Norges Kulturråd til RMR‐boken som inngår i prosjektet.
Tidsplan
Uttesting av redaksjonelle SoMe‐tjenester i forbindelse med «Sommer i Andøy» ‐ medio mai 2018.
Uttesting av nye varianter av content marketing‐innhold i «Sommer i Andøy» ‐ medio mai 2018.
Beslutning vedrørende utgivelse av RMR‐boka ‐ primo juli 2018.?
Beslutning vedrørende videreføring i form av hovedprosjekt ‐ desember 2018.
Beslutning om ansettelse når etableringen gjøres varig ‐ primo 2019.
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KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING

Kostnadsplan
Tittel
Design og redaksjonelt arbeid
Markedsføring
Prosjektledelse
Reiser ifm møter rel til
prosjektet
Trykking
Utstyr
Sum kostnad
Finansieringsplan
Tittel
Egeninnsats
Fritt Ord‐støtte
Innovasjon Norge
Nordland Fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Samskap/Andøy kommune
Vesterålen Regionråd
Sum finansiering

2017

2018
460000
100000
540000
45000

2019

2020

2021

200000
93000
1438000

2017

2018
174000
190000
75000
50000
185000
714000
50000
1438000

Sum
460000
100000
540000
45000
200000
93000
1438000

2019

2020

2021

Sum
174000
190000
75000
50000
185000
714000
50000
1438000

FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN

Målet for omstillingsarbeidet skal være å stimulere til og understøtte realistiske vekstideer som
kan bidra til å styrke og understøtte et robust og variert næringsliv som grunnlag for å sikre og
skape nye arbeidsplasser i Andøy kommune.
Konkrete mål:
· 350 nye arbeidsplasser i hele perioden (brutto sysselsatte, helårsarbeidsplasser, primært
i privat sektor).
· 10 nyetableringer pr år, totalt 60 nye bedrifter.
· Økt konkurransekraft i form av økt omsetning og lønnsomhet i lokalt næringsliv.
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Vurdering:
Søker
God Strek AS er et etablert firma, og har god innsikt i marked/ markedsmuligheter.
Prosjektet:
Fra prosjektplanen:
«Situasjonen utgjør en utfordring, en begrensning og et uløst behov vår bedrift ofte møter, som samtidig gir
et mulighetsrom for et nytt tilbud. Et mulighetsrom God Strek AS vil utrede mulighetene for å dekke, som vi
forventer skal skape en fast arbeidsplass.»
Prosjektet beskriver et potensiale for en videreutvikling av en eksisterende bedrift, og målet er å etablere et
skrivestudio for produksjon og leveranse av tekster. Det er beskrevet mål for både hovedprosjekt og
forprosjektet (denne fasen). Når det kommer til beskrevne aktiviteter og kostnader i prosjektet er det
imidlertid en blanding av aktiviteter tilhørende en forprosjektfase (konseptutredning og strategier) og
aktiviteter tilhørende et hovedprosjekt (planlegging og produksjon av Rock Mot Rus bok). Det presiseres i
søknaden at det vil jobbes opp mot Nordland Fylkeskommune, Rockheim og Norsk Kulturråd når det gjelder
bokprosjektet, men disse kostnadene er også tatt med i søknadsgrunnlaget og det er derfor ikke mulig å se
hva konseptutredning er kostnadsberegnet til. Det anbefales avslag av søknad på bakgrunn av at prosjektet
med mål, aktiviteter og kostnad/ finansiering ikke er avstemt.

OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt innstiller administrasjonen i Samskap på at God Strek AS avslås tilskudd
til prosjektet ”Videreutvikling av God Strek AS – etablering av skrivestudio”.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1328 FORPROSJEKT ANDØY HAVSALAT
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
09/2018

Arkivsaksnummer
17/1328

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Artic Seaweed Aluwini, org.nr 915997139 et tilskudd på inntil kr 725.000 kroner
til prosjektet ”Havsalat”

2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads‐, finansierings‐ og tidsplan:

Kostnad
Administrative kostnader
Eget arbeid tel
Faglig bistand
Materiell til teststasjonen
Oppsetting av teststasjon
Reise og bokostnader
Tomteleie og strømkostnader
Sum
Finansiering
Andøy kommune
Arctic Seaweed‐Aluwini
Sum

Omsøkt
beløp
50.000
990.000
180.000
170.000
450.000
30.000
30.000
1.900.000

Godkjent
beløp
50.000
990.000
180.000
170.000
0
30.000
30.000
1.450.000

Omsøkt
beløp
990.000
910.000
1.900.000

Godkjent
beløp
725.000
1.175.000
1.900.000

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.01.2018‐31.01.2019
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.
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4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,‐.

5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads‐,
finansierings‐ og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.

6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd (se pkt.14 ”Eventuelle særvilkår”).

8. 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 (ved tilskudd over kr 100.000,‐ av
revisor i hht standard ISRS 4400).

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. 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

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. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse akjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.
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 får ved
henvendelse til saksbehandler.
14. Eventuelle særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av forprosjektet.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Daniel Fonn Aluwini (26) er agronom og har vært yrkesaktiv innen landbruket. I 2014 gjorde han en
omskolering fra Landbruk til havbruk med å studere akvakultur. På dette studiet valgte han
fordypningsfaget ”Marine arter”, der algedyrking er en del av pensum. Under et praksisopphold i
Irland fikk Daniel mulighet til å jobbe på en abelonefarm, med biproduksjon av havsalat. Der kom
restauranteiere kjørende langveisfra for å kjøpe havsalaten. Da kom ideen ”Hvorfor ikke dyrke
havsalat i Norge, og sende den ut til et enda større marked, gjennom de etablerte salgskanalene i
og fra Norge”.
Etter at Daniel ble ferdig med å studere akvakultur i 2015, startet han sitt eget firma ”Arctic
Seaweed‐Aluwini”, med tanke på å dyrke havsalat i landbaserte kar.
Han kom frem til at Andøya var en godt egnet plass pga. tilgang til temperert og næringsrikt
sjøvann, brakt opp av Golfstrømmen.
Fra mars 2016 – til ut februar 2017 har han gjennomført et forskningsprosjekt
(Havsalatprosjektet),
for å finne de optimale vekstvilkårene for havsalat fra Andøya, med tanke på lys, temperatur og
salinitet. Prosjektet ble gjort i samarbeid med NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), med
finansiell støtte fra Nordland fylkeskommune og Andøy kommune.

Faktiske opplysninger:

Søker
Prosjektnavn
Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

Arctic Seaweed‐Aluwini
Prosjekt Havsalat
17/1328
18.12.2017
Egenerklæring Foldrup
910.000
910.000

Tidligere tilsagn til søker:

Navn på prosjekt
fikk Arctic Seaweed‐Aluwini støtte fra VRI Nordland til
Havsalatprosjektet.
Andøy næringsfond bevilget til det samme prosjektet.

Beløp
200 000
NOK
50 000 NOK

Dato utbet.
04.02.2016
2016

NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT
Søker
Arctic Seaweed‐Aluwini org nr 915997139 eies av Daniel Fonn Aluwini (26). Aluwini har studert
akvakultur med fordypningsfaget ”Marine arter”, der algedyrking er en del av pensum.
Kort beskrivelse
Prosjekt Andøy Havsalat går ut på teste ut dyrkning av havsalat for å kunne utarbeide en optimal
driftsplan for kommersiell dyrkning av havsalat.
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Prosjektbeskrivelse
Prosjekt Andøy Havsalat har til hensikt å teste ut dyrkning av havsalat for å kunne utarbeide en
optimal driftsplan for kommersiell dyrkning.
Havsalat lat. Ulva, er i klassen Grønnalger (Chlorophyceae). Den vokser langs hele norskekysten.
Fargen varierer fra lyse‐ til mørkegrønt. Havsalat har vært brukt som menneskemat langs kysten i
århundrer og blir i dag sett på som en delikatesse blant topprestaurantene. Den inneholder
spesielt mye jern, men den inneholder også protein, kalsium, magnesium vitamin C ‐ og B12. I dag
finnes det kommersiell dyrking av havsalat i Portugal, Frankrike, Irland og Israel, men foreløpig ikke
i Norge. I alle de nevnte land, blir havsalaten brukt til menneskemat.
På samme måten som lakseoppdrett startet som en tilleggsnæring for kystbønder i distriktene, kan
havsalatdyrkning bli det samme i dag. Med svært lave investeringskostnader, kan de fleste med de
grunnleggende kunnskaper sette opp sitt eget dyrkningsanlegg og skape seg sin egen arbeidsplass.
Med dette legger man til rette for nye arbeidsplasser for både kvinner og menn i kommunen.
Erfaringer fra USA, viser at kvinner gjerne søker seg til arbeid i denne bransjen.
Arctic Seaweed‐Aluwini har et samarbeid med Andfjord AS som planlegger et landbasert
lakseoppdrettsanlegg på Kvalnes i Andøy. Planen er at Arctic Seaweed skal kunne bruke
næringstoffene som blir til overs fra laksen, som i et integrert multi‐trofisk havbruk konsept
(IMTA).
Med dette utnytter man et produkts avfall til et annet nyttig formål, og bidrar på den måten til en
bærekraftig produksjon. Dette er også en del av det blå‐grønne skiftet, for en mer bærekraftig
sjømatproduksjon. Vi har et samfunnsansvar med å øke matproduksjonen i henhold til den økende
verdensbefolkning. FN har beregner at verdensbefolkningen vil øke fra 7 til 9 milliarder innen
2050. Til tross for at havet utgjør over 70% av jordens overflate, kommer bare 2%
verdensbefolkningens kaloriopptak fra sjømat inkl.fisk. "Den blå" åkeren har derfor et stort
potensiale for økt matproduksjon
MÅL
Effektmål, langsiktig mål (hovedprosjekt)
Dersom forprosjektet konkluderer med en vellykket test vil Arctic Seaweed starte dyrking av
havsalat. Selskapet har søkt om konsesjon om å dyrke havsalat på et område på 3 600 kvm. Blir det
et dyrkningsanlegg i den størrelsen etablert, beregnes det å gi ca. 17 arbeidsplasser. Planen er å
bygge dyrkningsanlegget gradvis opp, stein på stein.
Søker ser for seg at det vil være mulig å dyrke havsalat til en verdi av ca. 500 000 NOK i
testasjonen, men dette knytter det stor usikkerhet rundt. Prosjekt Andøy Havsalat vil bidra til
sikrere økonomiske kalkyler. En kommersiell driftsplan for havsalat vil legge til rette for alle i
Andøy som ønsker dyrke havsalat, som tilleggsnæring eller hovednæring
Resultatmål for denne prosjektfasen
Ved å teste ut dyrkning av havsalat, er målet for forprosjektet å ha grunnlag for å utarbeide:
‐ En optimal driftsplan for kommersiell dyrkning av havsalat.
‐ Forretningsplan for utvidelse av driften.
‐ Markedsplan inklusiv plan for logistikkløsning for frakt.
På den måten legge til rette for nye blå‐grønne arbeidsplasser for både kvinner og menn i
kommunen.
Resultatene fra Prosjekt Andøy Havsalat vil gi grunnleggende og nødvendig kunnskap om
livssyklusen til havsalaten fra Andfjorden.
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ORGANISERING
Prosjekteier vil være Arctic Seaweed‐Aluwini
Prosjektansvarlig og Prosjektleder er
Daniel Fonn Aluwini
Som prosjektansvarlig vil Daniel Fonn Aluwini ha det overordnede ansvaret for alle aktivitetene i
prosjektet. Han har tidligere vært prosjektleder i Havsalatprosjektet, der formålet var å finne de
optimale vekstvilkårene for havsalat fra Andfjorden. Daniel er bosatt på Saura i Andøy.
Dr. Céline Rebours vil være faglig veileder for Daniel under oppsettingen av teststasjonen og i selve
testperioden. Hun vil også være med i utføringen av rapporten. Cèline er ansatt som forsker i
Møreforskning AS. Hun har mange års erfaring med dyrkning av havsalat.
Finn Christian Foldrup skal også være faglig veileder for Daniel under oppsettingen av
teststasjonen og i selve testperioden. Foldrup har master i marinbiologi og har lang erfaring med
landbasert algedyrkning og oppsetting av akvarier.
HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
‐ Sette opp en teststasjon for dyrking av havsalat.
Teststasjonen vil være på ca. 17x8 meter (136 kvm) og lokalisert på Kvalnes, på eiendommen til
Andfjord AS. Teststasjonen vil bli satt opp i tilknytting til teststasjonen til Andfjord AS.
‐ Samle inn havsalat, for teststasjonen.
Ca. 800 individer havsalat vil bli plukket fra fjæra ved Andfjorden. Havsalaten blir deretter satt i kar
med sjøvann i teststasjonen.
‐ Teste ut dyrkning av havsalat i en periode på 7‐8 mnd.
Testperioden:
Daglig arbeid: Det vil bli foretatt daglig ettersyn med havsalaten minst to ganger pr dag. Lys,
temperatur og vanntilførsel vil bli kontrollert. Renngjøring av kar som blir begrodd av uønskede
organismer vil bli utført jevnlig.
Ukentlig arbeid: Vekstregistrering av havsalaten. Sette inn resultatene i regneark, for å utarbeide
en vekstkurve for havsalaten. Det vil også bli tatt bilder av havsalaten. Dette er for å følge og
registrere livssyklusen til havsalaten. Med dette er målet å kunne finne det optimale
høstningstidspunktet, når havsalaten har høyest vekt og kvalitet.
Formidling:
‐ Det vil utarbeides en rapport i samarbeid med Dr. Céline Rebours.
‐ Det vil være minst 2 mediaomtaler om prosjektet i lokalavisen.
‐ Daniel vil være tilgjengelig for å fortelle om prosjektet for lag og foreninger i Andøy.
‐ Teststasjonen vil etter avtale være åpen for omvisning av personer eller grupper fra Andøy.
Tidsplan
Februar‐mars: Oppsetting av teststasjon.
April‐september: Innhenting av havsalat fra fjæra.
April‐desember: Uttestingsperiode.
Desember‐januar: Utarbeidelse av rapport.
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KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING
Kostnadsplan

Tittel
Administrative kostnader
Eget arbeid tel
Faglig bistand
Materiell til teststasjonen
Oppsetting av teststasjon
Reise og bokostnader
Tomteleie og strømkostnader
SUM

2018
30.000
990.000
120.000
170.000
450.000
30.000
30.000
1.820.000

2019
20.000
60.000

80.000

Sum
50.000
990.000
180.000
170.000
450.000
30.000
30.000
1.900.000

Finansieringsplan

Tittel
Andøy kommune
Arctic Seaweed‐Aluwini
Sum

2018
725.000
1.095.000
1.820.000

2019
80.000
80.000

Sum
725.000
1.175.000
1.900.000

FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet vurderes til å rette seg mot følgende satsingsområde i omstillingsplanen:
3.1 Andøy som verdiskaper – satsing på primærnæringer og havbruk
Effektmål: «Å forsterke Andøy sin posisjon som en av de sterkeste fiskerikommunene i Nordland,
med en lønnsom og fremtidsrettet primærnæring.»
Resultatmål: Innen innsatsområdet «Primærnæringer og havbruk» skal det i løpet av 2018
etableres 5 nye arbeidsplasser. Totalt for innsatsområdet skal det frem til 2023 etableres 50 nye
arbeidsplasser.
Pkt.3.1.1
Strategi D: «Utvikle foredlingsindustri og nisjeprodukter basert på marine råstoffer».
Strategi E: «Utrede og utvikle oppdrettsmuligheter for rødfisk og andre/ nye marine arter.»

Side 39 av 56

Vurdering:
Søker
Daniel Fonn Aluwini har solid utdanning innfor det området han søker støtte til. Han har samarbeid
med godt kvalifiserte faglige veiledere. Aiuwini har tidligere gjennomført prosjekter med offentlig
støtte, og med kompetente veiledere vurderer vi gjennomføringsevnen som god.
Prosjektet:
(Marked og konkurrenter, potensiale/sysselsetting, lønnsomhet med mer)
Markedspotensiale for havsalat synes økende. Det dyrkes i dag havsalat i Portugal, Frankrike,
Irland og Israel, men foreløpig ikke i Norge. Dersom prosjektet lykkes estimerer Aiuwini flere
arbeidsplasser i forbindelse med en eventuell etablering. Rapporten etter forprosjektet kan også
benyttes av andre, og således skape flere arbeidsplasser.
EØS‐regelverket: Tilskuddet ytes etter EØS‐avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilsagnet
om tilskudd.

OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt innstiller administrasjonen i Samskap på at Arctic Seaweed‐
Aluwini innvilges NOK 910.000 til prosjekt ” Havsalat ”.
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1330 VIDEREUTVIKLING OG MODERNISERING BETONGSTASJON ANDØYBETONG
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
10/2018

Arkivsaksnummer
17/1330

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Karstein Kristiansen Entreprenør AS et tilskudd på inntil kr 367.500 kroner til
prosjektet ”VIDEREUTVIKLING OG MODERNISERING BETONGSTASJON ‐ ANDØYBETONG ”

2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads‐, finansierings‐ og tidsplan:

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.02.2018‐31.07.2018
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.

4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,‐.

5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads‐,
finansierings‐ og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.

6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.

8. 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 regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,‐ av
revisor i hht standard ISRS 4400).

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. 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

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. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.

12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.

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 får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1331 FORPROSJEKT: VEKSTKAPITAL I ANDØY
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
11/2018

Arkivsaksnummer
17/1331

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap bevilger Andøy Seed Kapital SUS et tilskudd på inntil kr 100.000 kroner til prosjektet

«Vekstkapital Andøy ”
2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads‐, finansieringsplan:

Kostnad
Møtevirksomhet og rekruttering med for og
etterarbeid
Prosjektledelse og administrasjon
Reise og transport
Sum
Finansiering
Fabrikken Næringshage og Adco Eiendommer
Andøy Kommune, Samskap
Sum

Omsøkt
beløp
60.000

Godkjent
beløp
60.000

90.000
50.000
200.000

90.000
50.000
200.000

Omsøkt
beløp
100.000
100.000
200.000

Godkjent
beløp

Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.02.2018‐30.06.2018
3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være
eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos
avgiftsmyndighetene.

4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.650,‐.

Side 43 av 56

5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads‐,
finansierings‐ og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.

6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir
utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og
skriftlig på forhånd.

8. 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 (ved tilskudd over kr 100.000,‐ av
revisor i hht standard ISRS 4400).

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. 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

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. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt
i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes
Samskap, Andøy Kommune via www.regionalforvaltning.no.

12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et
eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter
mottak av tilsagnsbrev.

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 får ved
henvendelse til saksbehandler.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Det er sterkt behov for tidlig fase kapital i det som omtales som "Valley of Death" som typisk
kommer når prosjekter er ferdigutviklet og skal lanseres i marked. Innovasjon Norge og andre
finansieringsinstitusjoner krever oftest ytterligere egenkapital for å finansiere markedslansering av
produkt / tjeneste. I Norge i dag er det betydelig mangel på kapital som kan investere i denne
fasen i gründerbedrifter.
Etter en innledende samtalerunde med potensielle investorer samt nøkkelpartnere som Andøy
Næringsforening, Samskap og DNB Vesterålen mener vi at en slik løsning som dette prosjektet
foreslår vil være både etterlengtet og nødvendig for å realisere noen av de mulighetene som vil
krystalliseres gjennom omstillingsprogrammet Samskap.
Gjennom tett samarbeid med Fabrikken Næringshage har Vekstkapital Andøy også god tilgang på
et stort nettverk med interne og eksterne ressurspersoner vi kan engasjeres til forretningsutvikling
og administrasjon. Dette vil kunne bli brukt til å kvalifisering og oppfølging av investeringer.

Faktiske opplysninger:
Søker/prosjekt:

Søker

Andøy Seed Kapital SUS

Prosjektnavn

Forprosjekt Vekstkapital i Andøy
17/1331
18.12.2017

Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

100.000,‐
Tilsagn 100.000,‐

NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT
Søker
Andøy Seed Kapital SUS
Prosjektet administreres i startfasen av Fabrikken Næringshage
Prosjektbeskrivelse
Dette forprosjektet har som mål å kartlegge og invitere bedrifter og investorer til å gå sammen om
etableringen av et investeringsselskap for såkornkapital i og for Andøy. Målet i et hovedprosjekt er
at fondet med arbeidstittel Vekstkapital Andøy vil etableres som et selvstendig aksjeselskap og vil
investere i bedrifter som gjennom dokumenterte undersøkelser (forstudier og forprosjekt) har vist
å være sannsynlige vekstbedrifter.
Forprosjektet skal identifisere hvilke bedrifter og personer som er positive til å delta med
investeringskapital til bedrifter i en tidlig fase, samt utvikle metode og prospekt for Vekstkapital
Andøy AS.
Det skal gjennomføres møter med næringsliv og investorer med forhold til Andøy for å få tilsagn
om investeringskapital. Vekstkapital Andøy vil når etablert, være utgangspunkt for søknad om
kvalifisering til samarbeid med Innovasjon Norges koinvesteringsfond for Nord Norge. Dette vil
åpne for at investeringer kan bli matchet 50/50 med offentlig investeringskapital.
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Effektmål, langsiktig mål (hovedprosjekt)
Forutsatt deltagelse og tilgjengelig investeringskapital er planen å etablere et investeringsselskap
som et selvstendig AS. Arbeidsnavnet på dette selskapet er Andøy Seed Kapital SUS.
Investeringskapitalen skal investeres i utvalgte bedrifter med sannsynlig og markant kommersielt
vekstpotensiale. Formålet er:
· Enklere tilgang på investeringskapital i Andøy
· Utvikling av investeringskompetanse
· Enklere å etablere bedrift med vekstambisjoner i Andøy
· Flere gründerprosjekter i Andøy som realiseres
· Flere arbeidsplasser i Andøy
· Tiltrekning av attraktiv arbeidskraft til Andøy
· International utvikling av prosjekter med base i Andøy

Resultatmål for denne prosjektfasen, kvalitative og kvantitative mål
Kartlegge hvilke bedrifter/investorer som ønsker å delta i etablering av Andøy Seed Kapital AS med
den hensikt å investere i lokale bedrifter med dokumentert vekstpotensialet.
Utarbeide prospekt med forretningsplan, organisering og presentasjon for Andøy Seed Kapital AS.
Utarbeidet første utkast til kvalifiseringssøknad til koinvesteringsfondet i Nord Norge.
Inngå Intensjonsavtaler og tilsagn om investeringskapital på 10‐20 million.
ORGANISERING
Prosjektets A eier er Fabrikken Næringshage
Prosjektets C eier er Adco Eiendom
Prosjektansvarlig er Helge Krøgenes ved Fabrikken Næringshage
Prosjektleder er Erling Hilstad ved Fabrikken Næringshage
Prosjektet vil ledes fra Fabrikken Næringshages lokaler på Andenes.

Milepæler
feb.18
mar.18
mar.18
apr.18
apr.18
apr.18
mai.18

Vedtak fra Samskap
Prospekt med forretningsplan, organisering og presentasjon
ferdigstilt
Potensielle investorer kartlagt
Møter med alle potensielle investorer
gjennomført
Avtale om 10 ‐ 20 mill i investeringskapital
til fondet
Første utkast til kvalifiseringssøknad til koinvesteringsfondet ferdig
Forprosjekt innrapportert til
Samskap
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HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD

Hovedaktivitet
Utvikle prospekt,
forretningsplan,
organisering og
presentasjon for
Vekstkapital Andøy
AS
Utvikle
intensjonsavtaler,
investeringsavtale og
aksjonæravtale for
deltagelse
Møter med
næringslivsaktører
og investorer med
invitasjon til å delta
med kapital til
fondet

Hensikt
Konkretisere og
tilgjengeliggjøre
konseptet

Viktige deloppgaver
Innhenting av viktig
bakgrunnsinfo og
statistikk, erfaringer
fra drift av lignende
andre fond

Konkretisering,
formalisering og
tydeliggjøring av
prosessen videre

Innhenting av viktig
bakgrunnsinfo og
erfaringer fra drift av
lignende andre fond

Rekruttere
investorer til
Vekstkapital
Andøy

Kartlegge potensielle
investorer,
bidragsytere og
samarbeidspartnere,
Booke og planlegge
møter,

Utarbeide
førsteutkast til
koinvesteringsfondet
i Nord‐Norge

Kvalifisering til
bruk av
ordningen

Innhenting av
informasjon etter
krav fra
koinvesteringsfondet

Resultat
Prospekt,
forretningsplan,
organisering og
presentasjon for
Vekstkapital
Andøy AS
Intensjonsavtale,
investeringsavtale
og
aksjonæravtale
for deltagelse
Interesse,
engasjement og
forpliktelse fra
investor

Førsteutkast på
søknad

KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING

Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr
hovedakt
Møtevirksomhet og
rekruttering med for og
etterarbeid
Prosjektledelse og
administrasjon
Reise og transport
Sum

Beløp

Finansiering
Finansieringstype og kilde

Beløp

60000

Fabrikken Næringshage

70000

90000

Samskap

100000

50000
200000

Adco Eiendommer AS

30000
200000

Sum
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FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet vurderes til å rette seg mot flere satsingsområder i omstillingsplanen:
3.1 Andøy som verdiskaper – satsing på primærnæringer og havbruk
Effektmål: «Å forsterke Andøy sin posisjon som en av de sterkeste fiskerikommunene i Nordland,
med en lønnsom og fremtidsrettet primærnæring.»
Resultatmål: Innen innsatsområdet «Primærnæringer og havbruk» skal det i løpet av 2018
etableres 5 nye arbeidsplasser. Totalt for innsatsområdet skal det frem til 2023 etableres 50 nye
arbeidsplasser.
3.1.1 Strategi H: Legge til rette for rekruttering av flere unge til primærnæring og havbruk, samt
«framsnakking» av næringene.
3.2 Andøy som opplevelsesdestinasjon – satsing på bærekraftig reiseliv og opplevelsesnæringer
Effektmål: «Å utvikle Andøy til en helårs opplevelsesdestinasjon.»
Resultatmål: Innen innsatsområdet «Reiseliv og opplevelser» skal det i løpet av 2018 etableres 10
nye arbeidsplasser. Totalt for innsatsområdet skal det frem til 2023 etableres 100 nye
arbeidsplasser.
3.2.1 Strategi D: Stimulere til nyetablering med tilvekst av komplementære tilbud som markedet
etterspør.
3.5 Andøy som attraktivt etableringssted – satsing på infrastruktur og næringsvennlig kommune
Effektmål: «At Andøy kommune fremstår som en av de mest attraktive steder for etablering av
arbeidsplasser innen områder hvor kommunen har spesielle fortrinn.»
Resultatmål: «Moderne havnefasiliteter og sivil utnyttelse av infrastruktur på flyplassen er
realisert, og Andøy Kommune oppfattes som en god samarbeidspartner og næringsvennlig
kommune innen 2023.»
3.4.1 Strategi E: «Markedsføring av Andøy som etableringssted for privat og offentlig virksomhet
utenfra.»
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Vurdering:
Søker
Prosjektets eiere, Fabrikken Næringshage og ADCO Eiendommer, vurderes som profesjonelle
aktører med god gjennomføringsevne.
Prosjektet:
Dersom Andøy Seed Kapital AS blir etablert, vurderes ikke dette å være en konkurrent til etablerte
ordninger. Snarere et supplement til Andøy kommunes næringsfond og etableringen kan ha en
utløsende effekt for midler fra Innovasjon Norge’s koinvesteringsfond.
Hvilken sysselsettingseffekt det vil ha er vanskelig å kvantifisere. Formålet med Andøy Seed Kapital
AS er å bidra med aksjekapital til nyetableringer og utvidelse av eksisterende bedrifter.
Kostnads‐ og finansieringsplan, se punkt 6.
EØS‐regelverket: Tilskuddet ytes etter EØS‐avtalens regler om offentlig støtte, kap. 6. Ved nye
søknader om støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilsagnet
om tilskudd.

OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt innstiller administrasjonen i Samskap på at Andøy Seed
Kapital SUS innvilges NOK 100.000 til prosjektet ”Vekstkapital Andøy”.

Side 49 av 56

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1332 UTVIKLING AV NYTT TURISTTILBUD I RISØYHAMN
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
12/2018

Arkivsaksnummer
17/1332

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Forslag til vedtak:
1.

Samskap avslår Vågen Båtlag AS søknad om tilskudd til prosjektet ”Utvikling av nytt turisttilbud i
Risøyhamn”

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.
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Bakgrunn for saken:

Faktiske opplysninger:
Søker/prosjekt:

Søker

Vågan Båtlag AS

Prosjektnavn

Utvikling av nytt turisttilbud i Risøyhamn
17/1332
18.12.2017

Saksnummer
Søknad mottatt
Vedlegg
Søknadsbeløp
Innstilling

250.000
Avslag

NÆRMERE PRESENTASJON AV SØKER OG PROSJEKT
Søker
Navn: Vågen Båtlag AS, Adresse: 8297 Tranøy
Aksjekapital: 30 000
Org nr: 914 095 123
Daglig leder: Svein Kristian Thomassen
Økonomi
Selskapet har pr. 31.12.16 negativ aksjekapital og negativ arbeidskapital.
Prosjektbeskrivelse
I prosjektet skal man utrede muligheten for å utvikle et bærekraftig turisttilbud i Risøyhamn basert
på den vernede hvalskuta bedriften eier i kombinasjon med naturopplevelser fra Risøyrenna og
kyst‐ og kulturhistorie til regionen og hvalskuta. Prosjektet skal resultere i en forretningsplan og
prosjektplan for et hovedprosjekt. Hvis utredningene fra prosjektet gir svar på at det er et
markedsgrunnlag, at analyser viser at prosjektet er lønnsomt og at finansieringen ordner seg, ser
man for seg å kjøre en testdrift fra juni til august i 2018. Samtidig som man kjører en testdrift må
man få på plass organiseringen av bedriften (bookingsystem, nettside, markedsføring, ansettelser
o.l.).
Den viktigste milepælen i prosjektet er markedsavklaringen. Prosjektet må gjennomføre en mer
grundig markedsundersøkelser i regionen og blant potensielle samarbeidspartnere i
reiselivsnæringen i Andøy. Bedriften har siden forstudiet holdt kontakten med Lisbeth Seppola og
fått gode råd og veiledning i prosessen med videre etableringen av driften. Hun har god erfaring
som reiselivsaktør og sitter på mye kunnskap om markedet og reiselivsnæringen for øvrig.
Fordelen med å inngå et samarbeid med henne er at man blant annet kan lære av det hun erfarte i
sin
etableringsprosess. Ved å lære av feilene som de andre aktørene på øya har gjort i sin utvikling,
både med tanke på organisering og markedsføring, kan man minimere risikoen for kostbare
feiltrinn i bedriftens etableringsfase. I januar 2018 skal bedriften ha et nytt møte med Seppola for
å få avklart mer omkring dette med markedet og veien videre.
Det er avgjørende for hovedprosjektet av man i forprosjektet klare å identifisere viktige og nyttige
samarbeidspartnere som vil kunne lette innpassen i turistmarkedet man retter seg mot. Andre
aktuelle aktører er blant annet Skomakerstuen i Risøyhamn som går med planer om utvidelser.
Med sine muligheter for både overnatting og matservering vil de være en potensiell god
samarbeidspartner. I tillegg har man Andøy Friluftsenter som er et attraktivt turiststed like ved.
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Bakgrunn for prosjekt
Vågen båtlag AS kjøpte den vernede hvalskuta i 2014 og har siden da brukt tiden på å pusse den
opp og få på plass nødvendige sertifiseringer og godkjenninger. Hvalskuta ble bygd i 1943 og er
blitt holdt original siden den tiden. Skuta med sin kanon fremme på dekk og tønne i masta er en
liten kulturhistorie i seg selv. Ombord finnes toaletter og grill‐ og kokemuligheter der det er
tilrettelagt for enkel matlaging. Skuta kan åpnes opp på den ene siden slik at rullestolbrukere kan
komme lett om bord.
Til nå har skuta for det meste ligget ved kai i Tranøy i Hamarøy kommune. Kaien er ikke velegnet
for skuta og man har behov for å finne en ny havn. Vågen Båtlag har prøvd å få til en drift på
Tranøy med ulike turistaktivteter, men bedriftens oppfatning er at det virker som det er en annen
type turisme i denne regionen. Turistene er mer interessert i kunst og litteraturhistorie, og ikke i
naturopplevelser på sjøen. Bedriften har derfor innsett at det vil kreve betydelig med ressurser og
tid for å klare å bygge opp en bærekraftig drift på Tranøy med turister som målgruppe og derfor
ønsker man å se på andre markedsmuligheter i andre regioner. Bedriften har vært innleid til VM i
Skreifiske flere ganger og hatt betydelig suksess med det i form av gode tilbakemeldinger på skuta
og tilbudet.
Tidligere i år tok en næringsaktør fra Risøyhamn som har litt kjennskap til båten, kontakt med
Vågen Båtlag og spurte det kunne være aktuelt å starte med drift i Risøyhamn da det ikke finnes
lignende tilbud der fra før. Risøyhamn er ikke et naturlig stoppested for turistene som kommer
langs fylkesveien til øya. Fra før av kan bygda tilby et kunstgalleri, et museum og kafe med
overnattingsplass, men dette ser man ikke er nok for å trekke det store antall turister til tettstedet.
I tillegg anløper hurtigruta her to ganger om dagen, men ligger da kun i 15 minutter. Noen turister
velger å gå av hurtigruta og bli et døgn på øya før de tar båten videre. Th Benjaminsen As har nylig
ferdigstilt et småbåtanlegg som ligger like ved matbutikken i Risøyhamn og anlegget er ypperlig
som utgangspunkt for ny turistnæring som retter seg mot naturopplevelser på sjøen. Ved kaien har
de også planer om å bygge toalett og dusjer for de som ønsker å benytte havneområdet.
Å plassere hvalskuta ved denne kaien og tilby aktiviteter herfra, tror man er rette plasseringen for
en ny næring på denne siden av øya. Bedriften gjennomførte en forundersøkelse i sommer og
konkludert med at det er muligheter og et marked for denne type turistnæring i Risøyhamn. I
forundersøkelsene var bedriften i kontakt med blant annet Marmelkroken og da uttalte Lisebeth
Seppola som har god kjennskap til dette markedet, at det var gode muligheter for et slikt
turisttilbud i Risøyhamn. Det finnes ikke et slikt tilbud på innersiden av Andøya pr. i dag og det vil
ikke stjele næring fra de andre aktørene i Risøyhamn og ellers i nærmiljøet.
Effektmål, langsiktig mål
Effektmålet til prosjektet er å etablere en lønnsom og bærekraftig opplevelsesturisme i Risøyhamn
basert på MS Lyngøy som skal bidra til økt turisme og sysselsetting i regionen. Selskapet mener
etableringen vil skape ringvirkninger for både tettstedet Risøyhamn og Andøy kommune.
Resultatmål for hovedprosjekt
Hovedprosjektet skal resultere i en leveranse av naturopplevelse kombinert med kyst‐ og
kulturhistorie igjennom samarbeid med andre aktører i markedet. Tilbudet skal rette seg mot
turistene og være lokalisert i Risøyhamn og bruke Risøyrenna som utgangspunkt for
naturopplevelsene. Hovedprosjektet planlegges å ferdigstilles i slutten av 2018.
Resultatmål for denne prosjektfasen
Forprosjektet skal resultere i en ferdig utformet forretningsplan basert på forretningsideen om et
nytt turisttilbud i Risøyhamn med utgangspunkt i MS Lyngøy og Risøyrenna.
Resultatmålene for denne fasen er blant annet å avklare markedsgrunnlaget og inngå
samarbeidsavtaler med lokale reiselivsaktører som kan bidra i etableringen.
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ORGANISERING
Planene for prosjektet er blitt behandlet i styret og de har vedtatt å sette i gang med forprosjektet
på bakgrunn i resultatene fra forstudiet. Det er avgjørende for bedriften at det gjennomføres et
forprosjekt før man eventuelt gjennomfører hovedprosjektet, da det er viktig å få avklart
markedsmuligheten i området der man planlegger driften. Styret har gitt daglig leder mandat til å
lede prosjektet, samt ha ansvar for fremdriften i prosjektet.
Prosjekteier: Vågen Båtlag AS
Prosjektansvarlig: Daglig leder, Svein K. Thomassen
Prosjektleder: Christian Thomassen
Prosjektdeltagerne har god kompetanse på drift av skuta og det å drive en reiselivsnæring. Da man
har forsøkt ulike turisttilbud med MS Lyngøy både i Tranøy og i Lofoten har man fått erfare hva
som fungere og ikke fungerer, hvilke tiltak man må gjøre for å finne rette markedet og hvordan
man kan tilpasse seg dette markedet. Deltagerne har ikke mye erfaring med prosjektarbeid, men
har deltatt på PLP‐kurs i regi av Samskap for å sikre at Prosjektplan 4 forprosjektet blir gjennomført
strukturert og får en god fremdrift slik at man når målene man har satt seg.
HOVEDAKTIVITETER OG INNHOLD
Hovedaktivitet
Markedsundersøkelse i regionen
Identifisere mulige samarbeidspartnere for
prosjektet
Inngå samarbeidsavtaler med
reiselivsaktører
Kartlegge produktet/aktivitetene
Klargjøring av fartøy
Utarbeide budsjett
Utrede finansieringsmuligheter
Markedsplan
Forretningsplan

Resultat
Avklare markedsgrunnlaget
Avtale møter med potensielle
samarbeidspartnere
Sikre en god start for etableringen og
prøvedriften til sommeren
Definere produktene man skal tilby
Godkjent fartøy
Gir grunnlag for finansieringsbehov
Finansieringsplan
Strategi for markedsføring
Styringsdokument for driften

Tidsplan
Det er utarbeidet en detaljert tidsplan som viser at prosjektet skal være avsluttet innen 30.06.18
KOSTNADSGRUNNLAG OG FINANSIERING
Kostnadsplan fra søknad

Tittel
Andre kostnader
Innleid
kompetanse
Klargjøring av
skuta
Markedsplan
Møte‐ og
reiseutgifter
Prosjektledelse
Sum

Sum
30.000
30.000
120.000
50.000
20.000
250.000
500.000
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Finansieringsplan

Tittel
Andøy
kommune
Egenfinansiering
Sum

Sum
250.000
250.000
500.000

FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Prosjektet vurderes til å rette seg mot følgende satsingsområde i omstillingsplanen:
3.2 Andøy som opplevelsesdestinasjon – satsing på bærekraftig reiseliv og opplevelsesnæringer
Effektmål: «Å utvikle Andøy til en attraktiv helårs reiselivsdestinasjon.»
Resultatmål: Innen innsatsområdet «Reiseliv og opplevelser» skal det i løpet av 2018 etableres 10
nye arbeidsplasser. Totalt for innsatsområdet skal det frem til 2023 etableres 100 nye
arbeidsplasser.
Pkt. 3.2.1 Strategi D: Stimulere til nyetablering med tilvekst av komplementære tilbud som
markedet etterspør.
Vurdering:
Søker
Eiere i selskapet er:
Christoffer Thomassen 33,33%
Svein Kristian Thomassen 33,33%
Christian Thomassen 33,33%
Selskapet har iflg. Regnskapet pr 31.12.16 svak økonomi.
Marked og konkurrenter, potensiale/sysselsetting, lønnsomhet.
Det er trolig et marked for denne type virksomhet. Om det vil bidra til økt sysselsetting i Andøy kan
det stilles spørsmål ved.
Kostnadsgrunnlag: 80% av budsjetterte kostnader er: prosjektledelse (50%), klargjøring av skuta
(24%) og andre kostnader (6%).

EØS‐regelverket: Et eventuelt tilskudd vil være å anse som offentlig støtte ihht EØS‐regelverket.

OMSTILLINGSORGANISASJONENS (administrasjonens) ANBEFALING:
Med bakgrunn i selskapets svake økonomi innstiller administrasjonen i Samskap på at Vågen
Båtlag AS avslås tilskudd til prosjektet ”Utvikling av nytt turisttilbud i Risøyhamn”.
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Søknader behandlet på delegasjon
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Programleder orienterte om følgende søknader som er behandlet på delegasjon:
Søknad 17/1308 Andøy Reiseliv SA bevilget tilskudd kr.97.000,‐ til "deltakelse Norwegian
travel workshop"
Søknad 17/1329 Wiik Digital ENK bevilget kr. 15.000,‐ til prosjektet “Lighthouse
mobilapplikasjon”
Søknad 17/1333 Nordlyst bevilget kr. 100.000,‐ til prosjektet "Nordlyst: kulturbærer"
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Orienteringer
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
18/93

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
01.02.2018

Styret i Samskap orienteres om følgende saker:
Egne prosjekter ‐ prioritering
Portefølje
Kommunikasjonsrapport
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