ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

29.05.2019
Samskap
Kl. 09.30

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

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
19/2019
20/2019
21/2019
22/2019

23/2019
24/2019
25/2019

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
19.03.2019 OG EPOSTBEHANDLING SAK 18/2019
SØKNAD 19/411 HENRIKSEN MARITIME
CONSULTANCY AS
SØKNAD 19/434 AND-HUS AS

U.off jmfr
forvaltningsloven
§13

SØKNAD 19/457 PILOT FLIGHT ACADEMY AS
SØKNAD 19/483 ANDØY KOMMUNE V/RÅDMANN
SØKNAD 19/489 ANDØY KOMMUNE V/ SKOLEFAGLIG
RÅDGIVER
SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
19/2019

Arkivsaksnummer
19/527

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19.03.2019 OG
EPOSTBEHANDLING SAK 18/2019
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
20/2019

Arkivsaksnummer
19/527

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 19.03.2019 og protokoll fra epostbehandling av sak 18/2019
godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/411 HENRIKSEN MARITIME CONSULTANCY AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
21/2019

Arkivsaksnummer
19/411

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Maritime Consultancy AS, org.nr 91954167 et tilskudd på inntil
kr.200.000,- til prosjektet ”GEO-Turisme Andøy”. Tilskuddet er avgrenset til 48,84% av
godkjente kostnader, totalt kr.409.500,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 20.05.2019 – 31.10.2019.
Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene
forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig
støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har
støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et
tidsrom på tre år.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Geologi representerer ett av de fire bærende elementene fra mulighetsstudiet Go Andøy
gjennomført av Andøy reiseliv i 2018. Tidligere analyser konkluderer med at GEO-turisme
for profesjonelle og folk flest vil kunne bidra vesentlig til å øke attraktiviteten til Andøy
kommune som reisemål for turister, samt å sette kommunen på kartet som kurs og
konferansesenter. GEO-turisme antas å ha et interessant potensial, (Eksempel National
Geographic, https://natgeotourism.com/ Eksempel Covan University
https://www.researchgate.net/publication/225513892_Geotourism's_Global_Growth )
som i liten grad er benyttet og vil bidra til å øke øyas totale opplevelsestilbud i tråd med
mål for bærekraftig utvikling.
Gjennom forstudien, presentert for SAMSKAP, er flere geoparker i Norge kontaktet for
informasjon om organisering finansiering av prosjekter. Det er også innhentet informasjon
om GEO-turisme i andre land. Firma i Stavanger som driver lignende aktivitet i forbindelse
med guidede turer til Kjerag og Prekestolen har vært kontaktet og besøkt. Det er også
diskutert mulighet for samarbeid med lokale aktører på Andøya. Flere grunneiere er
kontaktet og orientert om den planlagte aktiviteter. Så lang har det positiv respons til
prosjektet.

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase

Søknad mottatt
Vedlegg
Saksbehandler
Søknadsbeløp
Prosjektperiode
Innstilling

Henriksen Maritime Consultancy AS, Org.nr:919514167
GEO-Turisme Andøy
Forprosjekt
29.04.2019
Egil Sakariassen
200.000
20.05.2019 – 31.10.2019
200.000

Tidligere tilsagn til søker:
Navn på prosjekt
GEO-turisme i Andøy

Beløp
58.750

Dato utbet.
Mai 2019

SØKER
Henriksen Maritime Consultancy AS ble etablert 21.08.2017, og har forretningsadresse
Harstad. Selskapet eies av EG Enterprise AS og Erik Henriksen eier 100% av aksjene i dette
selskapet. Det har vært beskjeden aktivitet i selskapene. Begge elskapene har positiv EK.
Ingen av selskapene har fast ansatte.
Henriksen har bakgrunn som geolog og leder, hovedsakelig fra oljeindustrien med
stillinger i Oljedirektoratet, Statoil og North Energy. I tillegg har han mange års erfaring
med undervisning ved Universitetet i Tromsø gjennom en prof. II stilling i
petroleumsgeologi og prospektering. Gjennom tekniske stillinger med ansvar for store
deler av norsk sokkel er han godt kjent med geologien på sokkelen og deler av
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landområdene. Som letesjef over flere år i Statoil og North Energy har Henriksen hatt
ansvar for budsjetter og personell og bidratt til selskapenes utforskningsstrategier.

Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
SMB
Økonomisk
I forprosjektet er egenfinansiering verdien av eget arbeid.
gjennomføringsevne Hovedprosjektet er tenkt finansiert med en kombinasjon melom
egene midler, sammarbeidspartner og mulig offentlig støtte.
Forprosjektet vil konkludere med finansieringen av
hovedprosjektet.
Menneskelige
Henriksen er geolog. Han har gjennomført et velykket forstudie,
ressurser
og gjennomføringenevnen vurderes som god.

PROSJEKT (fra søknad)
Effektmål (Hvorfor)
· Bidra til etablering av flere nye arbeidsplasser i prosjektfasen og i driftsfasen. (Vurdere
etablering av lokalt firma i Andøy kommune, for GEO baserte opplevelser.
· Gjennom aktiviteten forventes det ytterligere positivt bidrag til antall ansatte ved andre
bedrifter i forbindelse med lengre besøkstid.
· Et viktig bidrag til Andøy kommunes totale opplevelsestilbud for turister, samt kunnskap til
utdanningsinstitusjoner og lokalbefolkning. Samarbeid med ALOMAR og ASC i forbindelse
mulig etablering av «Andøy Forskningspark»
· Engasjere skole lokalt i prosjektet, undervisning – utdanning kursing av guider.
· Synergieffekter ved samarbeid med andre lokale tilbud; kulturminner, kunst, foto og kafe,
overnattingssteder, og konferansesenter.

Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)

Etablert nytt konsept med GEO-opplevelser, Guide, Kurs, GEO-Simulator /Visjonarie,
i Andøy kommune, gjennom samarbeid med The Whale og andre i ressursgruppen
·
·
·
·

·
·
·

·

Vurdere området for framtidig søknad til Geo-park, Nasjonalt eller i UNESCO sammenheng
Etablerte traseer for utforskning av Andøyas Geologi
Guidebøker for salg som del av pakke ved guidede turer.
GEO-simulator, for INTERNET og interaktivt ved Opplevelsessenter – (for eksempel The
Whale) på Andenes. Dette vil også søkes samarbeid med Hurtigruten for introduksjon av
destinasjonen.
Vurdere kartverk med tydelig merking - samt informasjonsskilting ved lokasjoner
Presentasjonsmateriale i samarbeid med The Whale, ASC, Visit Andøy, Visit Vesterållen,
Hvalsafari, Næringsforening, kommune/fylke og skoleverk
Hovedprosjekt ferdigstilt 2020 / 2021 inkludert materiale til GEO-simulator/ Visjonarie
(forutsetter ferdigstillelse av forprosjekt oppstart høst 2019. Prosjektet vil ha videre
utviklingspotensial)
Totale kostnader i hovedprosjektet avhenger av flere faktorer som må avklares i detalj i
forprosjektet
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Resultatmål for aktuell fase (Hva)

Fortsette innhenting av erfaringer i mer detalj fra GEO-turisme andre steder og etablere
kontakt med eventuelle samarbeidspartnere. Visit Andøy har tidligere uttalt at geologien
på Andøya er en viktig attraksjon for framtidig reiseliv. Fortsette vurdering av eksisterende
bakgrunnsmateriale og identifisere behov for ytterligere materiale til etablering konseptet
med førsteklasses opplevelser på øya og i tilstøtende områder.
·
·

·
·
·
·
·

Klargjøring av alternative lokasjonsruter (I større detalj avklare sikkerhet, tillatelser
grunneiere, behov skilting med info og parkering).
Vurdering av mulighet for etablering av effektfull (3D) GEO – Simulator, knyttet opp til
Internett og Visjonarie ved «opplevelsessenter – eks. The Whale» (utsjekk av pris og
tilgjengelig kapasitet. Prosjektleder har erfaring med slike fra tidligere).
Vurder IT kompetanse for animasjon av ulike typer underlagsmateriale.
Vurdere utvidet eierskap av prosjektet, med forretningsplan for det videre løp.
Plan for utvikling/utdanning av lokale guider. Avklare mulighet for deltagelse ved
eventuell etablering av «Andøy Forskningspark».
Etablere samarbeid med kontaktpersoner i Andøy Space Center / NAROM, NGU,
Universitet, Tromsø Museum, Tromsø satellittstasjon, IT – bedrift.
Kortfattet rapport, med beskrivelse av markedet, praktisk gjennomføring, produkter og
totale kostnadene ved hovedprosjektet.

Viktige samarbeidspartnere:
· The Whale
· Visit Andøy
· Hvalsafari AS
· ASC - Dronesenter/ NAROM
· Andøy kommune
· Andøy Næringsforening
· Videregående skole
· Lokale grunneiere
· Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
· Norges Arktiske Universitet (UiT) og andre
· Oljedirektoratet (OD) og oljeselskaper
· Tromsø Museum og Tromsø Satellittstasjon

SYSSELSETTINGSEFFEKT FOR ANDØY KOMMUNE ETTER HOVEDPROSJEKT

Etter endt hovedprosjekt forventes det at GEO turisme vil kunne sysselsette 3-5 personer i
Andøy kommune, direkte knyttet til prosjektet.
Ressursgruppe:
Andøy Reiseliv, forhold til reiseliv generelt, markedsføring
Andøy Næringsforening, brobygger

Avventer endelig svar fra:
The Whale , samarbeid med heblikk på Visjonarie , GEO simulator
Samarbeid firma med Dronekompetanse i forbindelse med detaljfilming av utilgjengelige
områder samt oversiktsfotometri
Hvalsafari , Interaksjon Hval og Geologi (positiv til generelt samarbeide)
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Milepæler
Nr
Dato 201819

01
02
03
05

Mai 2019
Mai/Juni
2019
August
2019
Oktober
2019

Hovedaktiviteter
Hovedaktivitet

Tilstand/Hendelse

Bevilgning midler (SAMSKAP)
Oppstartsmøte prosjekt, presentere prosjektplan, kontakt
bidragsytere start innhenting systematisering databaser
Midtveis evaluering, status samarbeidspartnere,
geologilokaliteter i felt og GEO-Simulator, Visjonarie
Presentasjon Forprosjekt med anbefalinger, beslutning
videreføring og finansiering

Hensikt

-Plan for tilgang og
sammenstilling av
data
-Planlegge feltlokasjoner og
Guide
- Vurdere mulighet
for GEO-simulator
knyttet til
Visjonarie
-Plan for
opplæring
Etablering av
samarbeidsformer
med
bidragsaktører:
NGU, Universitet,
Museum, ASC,
ALOMAR
andre .
Detaljavklaring
bruk av privat
areal i felt

Helhetlig
opplevelsestilbud,
GEO-turisme
undervisning /
forskning.

Avklaring av behov
for kapasitet og
kompetanse ifm
GEO simulator
/Visjonarie
Besøk på
lokasjoner

Tilgjengelig
kompetanse
IT, og
animasjonsteknikker

Viktige
deloppgaver
·

·

·

Data søk på
Internett, og
relevante
institusjoner
Foto og vurdering
av gode felt
lokasjoner
Prosess for
etablering
Visjonarie /
simulator

Resultat
Oversikt over
eksisterende
tilgjengelig data.
Feltlokasjoner.
Samarbeid med
opplevelsessenter
(The Whale)
Plan for utvikling av
GEO- simulator

Etablere oversikt
over tilgjengelig
data og formater

Personlig kontakt
med potensielle
leverandører

Lett tilgjengelig
materiale og gode
kontaktpunkter til
gjennomføringsfasen

Sikre tilgjengelighet,
vurdere skilting av
lokasjoner

Fortsette dialog
med grunneiere
for mer detaljert
avklaring samt å
opprettholde god
tone
Personlig kontakt
med miljø (er) som
lager slike

Grunneieres aksept
for benyttelse av
areal

Detaljanalyse av
lokasjon (er)

Konkludere med
HMS, og
hovedattraksjon(er)
på stedet

Vurdere
tilgjengelighet og
HMS

Avtale med relevant
aktør, estimert
tidsforbruk og pris
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Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Opplevelseskommune.
Sysselsettingseffekt Søkers målsetning er 3-5 arbeidsplasser. Eksakt antalle er
vanskelig å fastsette, men en viss sysselsetting vil en etablering
gi.
Innovasjon
Prosjektet vurderes å ha stor grad av nyskaping og innovasjon.
Samarbeid
Forprosjektet gjennomføres av Henriksen Maritime Consultancy
AS , men vil søke samarbeid som beskrevet på side 3.
Risiko
Vi vurderer kritiske faktorene for å lykkes med å skape
lønnsomhet til å være tilstrekkelig inntekter (besøkende) i
forhold til investeringskostnadene. I forprosjektet vil arbeides
med tiltak for å redusere den økonomiske risiko i
hovedprosjektet for å sikre gjennomføring. Avtaler med
grunneiere og samarbeidspartnere vil også være en kritisk faktor.
Bærekraft
Det skal etableres traseer og skilting for å minimalisere slitasje på
natur. Økonomisk bærekraft skal sikres i forprosjektet.
Samfunnseffekt
Det vil være positivt at kommunens innbyggere og tilreisende
benytter trassene som det tilrettelegges for. Videre vil prosjektet
tilbys til undervisning om Andøya’s geologi til skolene.
BUDSJETT
Aktivitet
Vurdering materiale, plan og
gjennomføring GEO- turisme.
Samarbeid med bidrags
institusjoner, Kommunikasjon
presentasjoner
Camilla Ilmoni ,felles
markedsføring. Bidra på
statusmøter
Birger Elverum, Andøy
Næringsforening, Bidra ved
informasjonsflyt i kommunen,
skole etc. Delta på oppstartsmøte
og Beslutningsmøte
Børre Berglund, The Whale,
Samarbeid, org. Plassering i The
Whale
Daniele Zanoni, Hvalsafari,
Samarbeid, utarbeide konsept
Bidra til Visjonarie og Drone
filmopptak. Innleid kompetanse
Sum

Beregnet
kostnad
351 000

Herav egen
tid i kr
351 000

Antall
timer
540

Godkjent
kostnad
351 000

13 000

20

13 000

13 000

20

13 000

13 000

20

13 000

13 000

20

13 000

6 500

10

6 500

409 500

630

409 500
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Administrasjonens vurdering av budsjett

Kostnadsnivå
Bruk av egne
ressurser

Kostnadene vurderes som rimelige i forhold til prosjektmål.
Henriksen er geolog, og egen kompetanse vurderes som god.
Prosjektet er i hovedsak basert på egen innsats, men også noe
innleid kompetanse. Det forutsettes at det inngås avtaler med
aktører som beskrevet i budsjettet.

FINANSIERING
Finansieringskilde
Egeninnsats
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel

Beløp
51,16%
48,84%
100%

209.500
200.000
409.500

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
48,84%
Utløsende effekt
Stor grad av utløsende effekt
Statsstøtteregelverk
Bagatellmessig støtte.

Samlet vurdering:
Geoturisme inneholder langt mer enn geologi. Dette forprosjektet tar i hovedsak for seg
tilrettelegging for alternative lokasjonsruter for geologien i Andøy. Det er tidliger gjort et
grundig kartleggingsarbeid om geologien i Andøy, men dette prosjektet vil planlegge feltlokasjoner med guiding. Videre vil prosjektet vurdere mulighet for GEO-simulator knyttet
til Visjonarie
-Plan for opplæring
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:

På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Henriksen Maritime Consultancy AS, Org.nr:919514167 innvilges tilskudd inntil kr. 200 000
til gjennomføring av prosjektet ”GEO-Turisme Andøy”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 48,84% av
godkjente kostnader.
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U.off§ 13

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/434 AND-HUS AS
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
22/2019

Arkivsaksnummer
19/434

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/457 PILOT FLIGHT ACADEMY AS
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
23/2019

Arkivsaksnummer
19/457

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
Samskap avslår søknaden fra fra Pilot Flight Academy AS til gjennomføring av prosjektet
”Avklaring PFA f2”.

Brita Erlandsen
Programleder.
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Bakgrunn for saken:
Pilot Flight Academy er Nordens største flyskole, og utdanner pilotstudenter i
toppmoderne fasiliteter, fly og simulatorer. Det kommer til å bli enorm mangel på piloter i
årene som kommer. Den amerikanske flyprodusenten Boeing har beregnet at det trengs
over 790.000 nye piloter de neste 20 årene. Intet unntak hos norske flyselskaper som
melder om stort behov for flere piloter fremover.
Hvorfor Andøy?
Andøy har en veldig god plassering med sin nærhet til andre flyplasser i Tromsø, Evenes,
Bardufoss, Stokmarknes, Svolvær og Leknes. De fleste av disse flyplassene har dessuten
lite trafikk og er dermed godt egnet for pilotstudenter å øve seg på.
Fase 1 av forstudien hadde mål om å få avklart flere forhold:
·
·
·

·

Avklaring fra lånekassen om de godkjenner studielån til skolepenger for EU og EØS -borgere
Intensjonsavtaler for samarbeid med identifiserte kritiske samarbeidspartnere
Avklaring av arealbehov, lokasjonmuligheter og infrastrukturbehov: Kartlegge alternativ for
lokalisering og sette disse opp mot behov og alternative løsninger: Fullstendig oversikt over
behov for fasiliteter.
Avklaring organisering og finansiering: Intern overensstemmelse i prosjektorganisasjonen
over hva som er mest hensiktsmessig organisering og samarbeid for etablering

Av disse ble punkt 2-4 avklart på et hensiktsmessig og tilstrekkelig nivå for prosjektfasen.
Samtidig genererte første fase i forstudiet ny informasjon som gjorde at det ble nødvendig
å rigge om fremgangsmåten og målsettingen noe. (Se vedlagt prosjektrapport)
Denne andre fasen av forstudien vil fortsette arbeidet med resultatmål én der første fase
av forstudien slapp.
Etter avslutting av første del av prosjektfasen har det også blitt økt internasjonal
interessse for pilotskolen. I Ungarn jobbes det med tilrettelegging for å få på plass
lignende finansieringsordninger forankret i ungarsk regjering. Dette gjør at
omstendighetene også er endret noe og på en slik måte at det kan påvirke tidligere
resultat. Skal pilotskole på Andøya være mulig er det kritisk at vi finner en løsning på
resterende usikkerhetene .
Går alt som ønsket, vil skolen på Andøya kunne uteksaminere den første piloten allerede i
2022. Skolen vil romme opp til 300-400 studenter og 60-80 lærere. Det er samtaler med
Narom om samkjøring av aktivitet og leie av lokaler for å kunne oppnå dette.
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Faktiske opplysninger:
Søker

Pilot Flight Academy AS v. Forde Granlund, Org.nr:991373098

Prosjektnavn
Prosjektfase

Avklaring PFA f2

Saksbehandler
Søknadsbeløp
Prosjektperiode
Innstilling

Forprosjekt 2
Egil Sakariassen
100.000
29.05.2019 – 31.12.2019
Avslag

Tidligere tilsagn til søker:
Navn på prosjekt
Avklaring PFA

Beløp
231 117

Dato utbet.
Mars 2019

SØKER
Pilot Flight Academy AS har besøksadresse Hangsrveien 13, 3241 Sandefjord. Regnskapet
for 2017 viser et overskudd på 3.355.000, og EK utgjør kr 4.194.000,-. Pilot Flight Academy
er Nordens største flyskole med ca 160 studenter. Airpark AS eier 100% av aksjene.
Selskapet har p.t. ca 100 ansatte.
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
SMB
Økonomisk
Søker har tilstrekkelig midler til å gjennomføre prosjektet helt
gjennomføringsevne ut, inkl evnt hovedprosjekt.
Menneskelige
Selskapet har etablert flyskole i Sandefjord, og har tilstrekkelig
ressurser
kompetanse i forhold til nytt prosjekt.

PROSJEKT (fra søknad)
Effektmål (Hvorfor)
· Etablert internasjonal pilotskole på Andøya med tilhørende infrastruktur.
Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)
·
·
·
·
·
·

Første kull med oppstart 2020
60-80 ansatte flyinstruktører
300-400 elever
Alle godkjenninger for oppstart på plass i god til før skolestart
Klasserom, bofasiliteter og annen nødvendig infrastruktur etablert
Kritisk samarbeid formalisert

Resultatmål for denne fasen (Hva)
·

Identifisere løsning for studiefinansierings tilgjengelig for studenter fra EU og EØS -land.
Dette kan bestå av midler fra det offentlige, private eller en kombinasjon. Funn skal
dokumenteres i en fagrapport med skissering av alternative finansieringsordninger med
SWOT-drøfting
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Rammer og avgrensning

Positiv innstilling fra beslutningstakere i spørsmålet om mulighet for studielån til
skolepenger for EU og EØS -borgere fra Lånekassen er fremdeles et langsiktig mål. Men i
første prosjektfase ble det tydelig at dette i beste fall vil kunne ta tid og at det er
nødvendig å se etter alternative løsninger.
Usikkerhet omkring tidsperspektivet for avklaring gjør at også forstudie fase 2 har en noe
usikker tidshorisont. Det er likevel sannsynlig ved inngangen av prosjektet at vi ved
estimert prosjektslutt har avklart situasjonen.
FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN

Attraktiv næringskommune.
SYSSELSETTINGSEFFEKT FOR ANDØY KOMMUNE ETTER HOVEDPROSJEKT

Skolen vil romme opp til 300-400 studenter og 60-80 lærere.
Etableringen vil også kunne ha stor betydning for utvikling av ulike servicetilbud. Dette må
igjen sees i sammenheng med andre eksisterende og mulige etableringer innen aviation.
PROSJEKTORGANISASJON
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudien:
A-eier: Pilot Flight Academy AS v Frode Granlund
C-eier: Adolfsen Consult AS v Kolbjørn Adolfsen
Prosjektansvarlig: Frode Granlund (Pilot Flight Academy AS)
Prosjektleder: Ivar Kristiansen (Focus Nord AS)
Prosjektmedarbeider: Erling Hilstad (Fabrikken Næringshage AS)
Referansegruppe: Frode Granlund (Pilot Flight Academy), Kolbjørn Adolfsen (Adolfsen
Consult), Roger Adolfsen (Adolfsen Consult) og Kristian Adolfsen (Adolfsen Consult)
Prosjektet vil i tillegg til egeninnsats fra deltagere i prosjektorganisasjon benytte seg av
ekstern kompetanse.

PROSJEKTOPPFØLGING
Milepæler

Nr
01

Dato
aug

Tilstand/Hendelse
Fagrapport med skissering av alternative finansieringsordninger med
SWOT drøfting levert PA
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MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Interessenter/målgrupper
Aktør

Aktørens interesse av
prosjektet

Lånekassen og
Utdanningskommiteen

Gatekeeper for godkjenning
av studielån til skolepenger
for EU/EØS borgere

Andøy kommune,
Vesterålen regionsråd og
Nordland
Fylkeskommune

Potensiell
samarbeidspartner for å
finne garanti- og
finansieringsløsning for
studielån
Potensiell
samarbeidspartner for å
finne garanti- og
finansieringsløsning for
studielån
Potensiell
samarbeidspartner for å
finne garanti- og
finansieringsløsning for
studielån

Private investorer

Norske og internasjonale
banker

Grad av
påvirkning
på
prosjektet
Stor

Stor

Stor

Stor

Prosjekttiltak/
aktiviteter

Målrettet
informasjon om
betydningen av
positivt tiltaket og
dørene det åpner.
Møter og
informasjon om
prosessen med
muligheter og
begrensninger
Møter og
informasjon om
prosessen med
muligheter og
begrensninger
Møter og
informasjon om
prosessen med
muligheter og
begrensninger

Kommunikasjonsstrategi
Aktør
Lånekassen og
Utdanningskommiteen

Mål
Lånebasert
finansieringsordning for
pilotutdanning for
borgere av EU og
EØS -land

Andøy
kommune,
Vesterålen
regionsråd og
Nordland
Fylkeskommune

Samarbeidspart for
å finne
hensiktsmessig
garanti- og
finansieringsløsning
for studielån

Budskap
En løsning for
studielån som
inkluderer
pilotstudenter
fra EU og EØS
-land vil gi
mange
fordeler for
Norge som
flynasjon Pilotutdanning
er en god
investering
En løsning for
studielån som
inkluderer
pilotstudenter
fra EU og EØS
-land vil gi
mange

Kommunikasjonsform
Møter og informasjon
om prosessen med
begrensninger og
muligheter

Ansvarlig
1. Ivar
Krisitansen
2. Frode
Granlund

Møter og informasjon
om prosessen med
begrensninger og
muligheter

1. Ivar
Krisitansen
2. Frode
Granlund
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Private
investorer

Norske og
internasjonale
banker

Samarbeidspart for
å finne
hensiktsmessig
garanti- og
finansieringsløsning
for studielån
Samarbeidspart for
å finne
hensiktsmessig
garanti- og
finansieringsløsning
for studielån

fordeler for
Norge som
flynasjon Pilotutdanning
er en god
investering
Pilotutdanning
er en god
investering

Pilotutdanning
er en god
investering

Møter og informasjon
om prosessen med
begrensninger og
muligheter

1. Ivar
Krisitansen
2. Frode
Granlund

Møter og informasjon
om prosessen med
begrensninger og
muligheter

1. Ivar
Krisitansen
2. Frode
Granlund

Risikofaktorer
Risikofaktor
Manglende engasjement hos
avgjørende samarbeidspartnere
omkring etablering av pilotskole
på Andenes

S
2

K
2

RF
4·

Mottiltak
Tydelig kommunikasjon og åpenhet i
arbeidsform, fremgang og kritiske avgjørelser
som styrer mulighet for etablering.

Geografiske avstander mellom
partene i
prosjektorganisasjonen og
kommunikasjoneutfordringer
og forsinkelser av dette

1

2

2·

Med moderne teknologi og et reisebudsjett som
tilater prosjektorganisasjonen å møtes for
avgjørende beslutninger vil dette være
håndterbart

Hovedaktiviteter
Hovedaktivitet
1. Avklare
muligheter for
studiefinansierng
for EU- og EØSborgene

Hensikt
Identifisere
hensiktsmessig
løsning for
kortsiktig
studiefinansiering
for EU- og EØSborgere med
oversikt over
styrker, svakheter
og risiko

Viktige deloppgaver
Informasjon, samtaler
og møter med
interessenter og
kontinuerlig
oppfølging og
kommunikasjon mot
beslutningstakere

Resultat
Uttalelse fra
besluttningstakere hos
samtlige interessenter
som redegjør for
mulighet for
samarbeidsløsning, og
nivå og tidsperspektiv
for evt. samarbeid.
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Ressurs- og kompetanseplan
Navn
PA: Frode Granlund

Avd/org.
Pilot Flight
Academy

PL: Ivar Kristiansen

Focus Nord
AS

Prosjektmedarbeider
Erling Hilstad

Fabrikken
Næringshage

Hovedaktiviteter
Kommunikasjon mot
lånekassen, Deltaker i
styringsgruppe og aktiv
deltagelse i tråd med
resultatmål
Samarbeidsaktiviter
ommunikasjon mot
Lånekassen, Deltaker i
styringsgruppe og aktiv
deltagelse i tråd med
resultatmål
Administrasjons og
prosjektgjennomføring

Periode
Mai-des

Timer
100

Mai-des

ekstern

Mai-des

ekstern
100

ØKONOMI
Kostnader
Hovedaktiviteter

Beløp

1. Møter og kommunikasjon for
avklaring av
studiefinansieringsordning
2. Prosjektadmin. og rapportering

Sum

176.000

53.000

229.000

Finansiering
Finansieringstype og
Beløp
kilde
Støtte fra Samskap
100.000

Egenarbeid fra
prosjektorganisasjonen
Egenkapital
Sum

65.000
64.000
229.000

Alle utgifter er regnet med MVA da Pilot Flight Academy er et momspliktig selskap.

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Attraktiv næringskommune
Sysselsettingseffekt Søkers målsetning er 60 – 80 ansatte noe som kan være realistisk
ved en etablering.
Innovasjon
Vil være en nyskaping i Andøy, men liten grad av innovasjon.
Samarbeid
Ingen samarbeidspartnere.
Risiko
Utfordringen er finansiering av studiene.
Bærekraft
Prosjektet vil trolig være økonomisk og sosialt bærekraftig. Om
en flyskole vil være miljømessig bærekraftig kan det stilles
spørsmål ved.
Samfunnseffekt
Positiv effekt utover sysselsetting vil være at det utdannes flere
piloter.
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Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
Utløsende effekt
Ikke kjent
Statsstøtteregelverk
Bagatellmessig støtte.

Samlet vurdering:
Administrasjonen i Samskap vurderer innholdet i søknaden som mye av det samme som
tidligere innvilget prosjekt. Avklaring mot lånekassen er foretatt og konkludert med at det
i beste fall tar lang tid. Avklaring av arealbehov, lokasjonmuligheter og infrastrukturbehov
ble ikke tilstrekkelig belyst i forstudiet, men dette bør avventes til finansiering er på plass.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Pilot Flight Academy AS v/ Frode Granlund, Org.nr:991373098 avslås tilskudd til
gjennomføring av prosjektet ”Avklaring PFA f2”.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/483 ANDØY KOMMUNE V/RÅDMANN
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
24/2019

Arkivsaksnummer
19/483

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy Kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 425 000 ,- til
forprosjekt ”Noen må invitere – og noen må si ja”. Tilskuddet er avgrenset til 72,6% av
godkjente kostnader, totalt kr 585 000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2019-31.01.2020
Tilskuddet er ikke å anse som ulovlig offentlig støtte.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder

Side 21 av 34

Bakgrunn for saken:
Det meldes om utfordringer med integrering av innvandrere og bosatte flyktninger i
Andøy kommune. Innvandrere og bosatte forteller at de føler seg ikke integrert og
opplever seg ikke som likeverdige aktører i Andøysamfunnet. De bosatte etterlyser mer
informasjon om det norske samfunnet, spesifikt Andøysamfunnet, og
arenaer/møteplasser hvor de kan møte nordmenn. Mange flyktninger sier også at de
opplever hverdagsrasisme.
Voksenopplæring og Integrering opplever holdninger fra både innvandrere, bosatte og
nordmenn som ikke er bra og som ikke bidrar til god integrering, samt manglende
kulturforståelse fra partene. De opplever også utfordringer med negativ sosial kontroll.
Voksenopplæring og Integrering har en del forslag til tiltak, men det må sjekkes ut om
tiltakene er de riktige, og tiltakene må detaljplanlegges og kostnadsberegnes.

Faktiske opplysninger:
Søker

Andøy Kommune orgnr 945624809

Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer

Noen må invitere – og noen må si ja
Forprosjekt
19/483
10.05.2019
Tone Enoksen
Kr 585 000,-

Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

SØKER
Andøy Kommune v/rådmann

Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Offentlig aktør
Økonomisk
Hovedprosjekt vil kreve tilførsel av økonomiske ressurser, og
gjennomføringsevne forprosjektet skal utrede mulige tilskuddsordninger til
gjennomføring av dette.
Menneskelige
Prosjektet vil ledes og gjennomføres ved bruk av egne ansatte i
ressurser
tillegg til innleie av prosjektleder.
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PROSJEKT (fra søknad)
Effektmål (Hvorfor)
·
·
·
·
·
·
·

Flere bosatte flyktninger/innvandrere føler seg integrert i Andøysamfunnet
Økt kunnskap om negativ sosial kontroll
Mindre negativ sosial kontroll
Øke kulturforståelse hos alle parter
Innvandrere og flyktninger får bedre informasjon om Andøysamfunnet
Flere møteplasser
Økt bolyst

Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)
- Internasjonalt råd med et klart reglement, og forankring er etablert. Sikret
brukermedvirkning.
- Tiltak/aktiviteter i tråd med årshjul er gjennomført.
Resultatmål for denne fasen (Hva)
- Tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å møte utfordringene.
- Forslag til årshjul for aktiviteter/tiltak med konkrete planer for hver aktivitet/tiltak.
- Kostnadsberegning for et eventuelt hovedprosjekt
- Forslag til hvordan man kan etablere et internasjonalt råd og forslag til reglement for
dette.
- Utrede mulighetene for samarbeid med Andøy frivilligsentral og/eller andre frivillige
(lag/foreninger) i gjennomføring av eventuelt hovedprosjekt
- Finne fram til om det finnes tilskuddsordninger eller andre finansieringskilder til et
eventuelt hovedprosjekt
- Forslag til prosjektskisse for et eventuelt hovedprosjekt

I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forprosjektet:
Prosjekteier:
Prosjektansvarlig:
Styringsgruppe:
Prosjektleder:
Prosjektmedarbeider:
Prosjektmedarbeider:

Rådmann Kirsten L. Pedersen
Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen
Rektor VOI Stig Johansen
Engasjeres av rektor VOI
Lena Spjelkavik
Camilla Holtnæs Klausen
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Hovedaktivitet

Hensikt

Viktige deloppgaver

Resultat

Utarbeide god
informasjon om
prosjektet.

Informasjon til
aktuelle
interessenter i
prosjektet

Fullføre
interessentkartlegging
Ferdigstille
kommunikasjonsplan

God informasjon som
presenteres på egnet
måte.

Kartlegge hvilke
tiltak som er
aktuelle å
gjennomføre for å
møte utfordringene

Finne ut av tiltak som
møter
utfordringsbildet og
som er
gjennomførbare.

Møter med aktuelle
samarbeidspartnere/frivillige.

Dokument med forslag til
tiltak

Møter med
innvandrere/bosatte for å
forstå utfordringene best
mulig.
Møter med ansatte i VOI

Se på mulighetene
for å etablere et
internasjonalt råd
og eventuelt
utarbeide forslag til
reglement for rådet.

Klargjøre om det er
mulig å etablere og
hvordan dette kan
fungere.
Bolyst.

Sjekke om det er interesse for Dokument som beskriver
et slikt råd, og finne aktuelle
om og eventuelt hvordan
kandidater
et slikt råd kan etableres
og forslag til reglement
Sjekke mulighetene i
kommuneloven for slikt råd.
Utarbeide forslag til
reglement.

Arrangere fagdag

Utarbeide årshjul
med tiltak og planer
for hver aktivitet.

En fagdag med fokus
på rusforebygging
(for alle), brobygging
mellom etnisk norske
og flyktninger, og
inspirasjon for
ansatte.

Booke foredragsholder
Bestille reise/opphold
Annonsere/reklamere/
invitere

Sette tiltakene i et
system og klargjøre
roller og ansvar for
gjennomføring.

Motiverte kommunale
ansatte. Økt fokus på
rusproblematikk, hvor
også de bosatte
flyktningene har vært
inkludert.
Årshjul med tiltak og
konkrete planer for hver
aktivitet.

Bolyst. Flere blir
værende.
Undersøke
mulighetene for
samarbeid med
frivillige
lag/foreninger for å
gjennomføre tiltak i
et evt
hovedprosjekt

Finne ut hvordan
frivillige kan bidra til
gjennomføring av
hovedprosjekt og
hvordan et
samarbeid kan
formaliseres.

Møter med lag og foreninger
Møter med Andøy
frivilligsentral

Forslag til
samarbeidsavtaler som er
akseptert av
lag/forening/frivilligsentral
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Delta på
Integreringsløftet
2019, Gardemoen.

Kompetanseløft

Mer kompetanse på det
aktuelle feltet.

Viktig arena for
nettverksbygging
innen
integreringsarbeid

Større nettverk.

Økt forståelse og bedre
forankring av
integreringsarbeidet i
kommunen.

Forankre
integreringsarbeidet i
kommunenes
administrasjon
Vise Imdi at vi er
fremoverlent
Kartlegge
Å finne ut hva
ressursbehov for evt ressurssbehovet
hovedprosjekt
totalt sett vil være
dersom man starter
hovedprosjekt.

Budsjett for hovedprosjekt

Kartlegge mulige
tilskuddsordninger
eller ekstern
finansiering

Dokument som viser
hvilke mulige
tilskuddsordninger som
fins, hva disse gir støtte til,
hva de krever i en søknad.

Finne ut om det fins
tilskuddsordninger vi
kan søke på for å få
finansiert eller
delfinansiert et
hovedprosjekt.

I dokumentet må det også
framkomme andre
finansieringsmåter
dersom det finnes.

Andøy kommune har
pressede ressurser,
og mulighetene for
ekstern finansiering
øker sjansene for
gjennomføring av et
hovedprosjekt.
Utarbeide
sluttrapport,
fagrapport og
forslag til
prosjektplan for evt
hovedprosjekt.

Grunnlag for
avgjørelse om
hovedprosjekt

Møte i styringsgruppa

Sluttrapport
Fagrapport
Forslag til prosjektplan

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Attraktivt bosted
Sysselsettingseffekt Ingen direkte sysselsettingseffekt, men vil kunne bidra til økt
rekrutteringsgrunnlag i kommunen.
Innovasjon
Ikke relevant
Samarbeid
Prosjektet skal utrede samarbeid med og mellom ulike aktører i
kommunen
Risiko
Risikoen for gjennomføring av hovedprosjekt er manglende
finansiering.
Bærekraft
Prosjektet vil ha en effekt i forhold til sosial bærekraft
Samfunnseffekt
Prosjektet vil bidra til økt forståelse, samhandling og fellesskap
mellom etablerte innbyggere, bosatte flyktninger og innvandrere
i lokalsamfunnet.
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UTTALELSE FRA ANDRE:
Ingen
BUDSJETT
Aktivitet

Lønn prosjektleder inkl sosiale utgifter
Lønn prosjektmedarbeider
Deltagelse på integreringskonferanse
på Gardermoen (5 stk)
Honnorar foredragsholder fagdag
Utgifter reise/opphold fagdag
Sum

Beregnet
kostnad
315 000
110 000
100 000
40 000
20 000
Kr 585
000

Herav
egen tid i
kr

Antall
timer

Godkjent
kostnad

840
170

315 000
110 000
100 000

110 000

Kr 425
000

1010

40 000
20 000
Kr 585
000

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadsplan/ budsjett vurderes som realistisk.
Bruk av egne
Prosjektet baseres i stor grad på bruk av egne ressurser.
ressurser
Ansees for å være viktig for en god gjennomføring av
forprosjekt og eventuelt hovedprosjekt. Timesats egen tid kr
650,-.
FINANSIERING
Finansieringskilde
Egeninnsats
Egenandel VOI
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel
18,8%
8,5%
72,7%
100%

Beløp
110 000
50 000
425 000
585 000

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
72,7%
Utløsende effekt
Vurderes som viktig bidrag til gjennomføring.
Statsstøtteregelverk Ikke ulovlig off.støtte
Samlet vurdering:
Andøy kommune som attraktivt bosted er svært viktig for en vellykket omstilling på lang
sikt. Samfunnet er avhengig av at det er attraktivt for både de som er etablert, og de som
kommer til. En god tilrettelegging og intergrering av innvandrere og bosatte flyktninger er
et av områdene dette handler om. Gjennomføring av forprosjekt for utredning av hvilke
tiltak som best kan legges til rette med i et hovedprosjekt og hvordan disse kan
gjennomføres/finansieres vil bidra til å løfte integreringsarbeidet og gi langsiktige effekter.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Andøy Kommune innvilges tilskudd inntil kr 425 000,- til gjennomføring av prosjektet
”Noen må invitere – og noen må si ja”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 72,7% av godkjente
kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/489 ANDØY KOMMUNE V/ SKOLEFAGLIG RÅDGIVER
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
25/2019

Arkivsaksnummer
19/489

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy Kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 350 000,- til
forprosjekt ”Yrkesopplæring i Andøy”. Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente
kostnader, totalt kr 350.000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 1.08.2019-31.01.2020
Tilskuddet er ikke å anse som ulovlig offentlig støtte.
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Det er behov for kvalifisert arbeidskraft i kommunens organisasjon, spesielt innenfor
helsesektoren. Det er økende behov for kvalifisert arbeidskraft i kommunens øvrige
næringsliv.
Kommunen står overfor en stor omstilling som følge av vedtak om nedlegging av Andøya
flystasjon.
Det er marginale og pressede ressurser i Andøy kommune. Befolkningsutviklingen er
negativ, noe som medfører mindre ressurser.
Det rapporteres om behov for oppfølging av deltakere (lærlinger, lærekandidater,
lærlinger i bedrifter). Spesielt rapporteres det om behov for oppfølging av bosatte
flyktninger i målgruppen. Det rapporteres også om at bedrifter trenger hjelp/støtte til
oppfølging dersom de skal håndtere å ta i mot bosatte flyktninger som lærlinger,
lærekandidater etc.
Regjeringen ønsker at flere voksne med behov for opplæring skal delta i
grunnskoleopplæring og i videregående opplæring for voksne for å kunne bygge opp sin
kompetanse. For å få til dette må opplæringen bli mer fleksibel og tilpasset voksnes
behov. Den må kunne kombineres med arbeid eller omsorgsoppgaver, og den må ha et
innhold som oppleves som relevant for voksne. I arbeidet med å utvikle en slik opplæring
vil regjeringen gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring. (St. 16 (2015–2016)
Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring)
Andøy kommune har i flere år tatt i mot flyktninger. Siden 2015 har kommunen jobbet
systematisk med å utvikle tjenesten med stort fokus på at deltakere i
introduksjonsprogram skal komme i jobb eller videre utdanning etter endt løp. I 2018 fikk
kommune støtte fra samskap og IMDI til et forstudium angående yrkesopplæring i Andøy.
Dette forprosjektet bygger på resultatene fra forstudien.
Kommunen står nå midt i en stor omstillingsprosess. Mye tyder på at det vil være økende
behov for arbeidskraft i årene framover. Gjennom å utvikle metoder for å gi tilpasset
yrkesopplæring og støtte til bedrifter som tar imot deltakere som lærlinger eller
praksiskandidater, kan vi bidra til at innvandrere i større grad enn i dag blir kvalifisert til
arbeid og at tilgangen på arbeidskraft dermed øker.
Andøy kommune er med i et forprosjekt med nye læreplaner for voksne. I det ligger også
et kombinasjonsforsøk med utprøving av modulbasert yrkesopplæring for voksne. Andøy
kommune og OPUS Hadsel har her inngått en samarbeidsavtale

Faktiske opplysninger:
Søker

Andøy Kommune orgnr 945624809

Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer

Yrkesopplæring i Andøy
Forprosjekt
19/489
14.05.2019
Egil Sakariassen
Kr 350 000,-

Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp
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SØKER
Andøy Kommune v/rådmann
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Offentlig aktør
Økonomisk
Til gjennomføring av forprosjektet søker Andøy kommune om
gjennomføringsevne 100% dekning fra Samskap.
Menneskelige
Søker stiller nødvendige ressurser til disposisjon.
ressurser

PROSJEKT (fra søknad)
Effektmål (Hvorfor)
- Tilrettelegge for yrkesopplæring for voksne uten utdanning i Andøy
- Øke prosentandel sysselsatte innvandrere:
-Botid 0-4 år: 60% sysselsatte innvandrere
-Botid 5-9 år: 70% sysselsatte innvandrere
-Botid 10+ år: 80% sysselsatte innvandrere
Kvalifisere flere innvandrere til arbeid i Andøy
Øke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft
Dagens tall:
Botid 0-4 år: 40,4%
Botid 5-9 år: 63,1%
Botid 10+år: 67,7%
Resultatmål for hovedprosjekt
- Innføre metoder for tilpasset yrkesopplæring og støtte til bedrifter som tar i mot voksne
som lærlinger eller praksiskandidater.
- I samarbeid med OPUS Hadsel prøve ut modulbasert yrkesopplæring i Andøy
- Gjennomføre norskkurs for innvandrere som skal ta teoriprøve og YSK opplæring.
- Gjennomføre yrkesrettet kurs som kvalifiserer deltakere til arbeid.
Resultatmål for denne fasen
- Kartlegge og konkretisere behov fra bedrifter og voksne uten fagutdanning.
- Utvikle metoder for oppfølging av deltakere i samarbeid med bedrifter og innvandrere
- I samarbeid med næringslivet (og eventuelle andre aktører) utvikle skisser til 2
yrkesrettede kurs som kvalifiserer deltakere til arbeid
- Kartlegge ressursbehov for gjennomføring av hovedprosjekt
- Kartlegge muligheter for ekstern finansiering/delfinansiering av hovedprosjekt
- Gi anbefalinger for veien videre i et hovedprosjekt
Prosjekteier:
Prosjektansvarlig:
Styringsgruppe:

Rådmann Kirsten L. Pedersen
Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen,
Rektor VOI Stig Johansen og enhetsleder barnehage Merete Olsen.
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Prosjektleder: Engasjeres i løpet av juni 2019
Prosjektgruppe:
Prosjektleder avgjør om det trengs
prosjektmedarbeidere i en prosjektgruppe.
Hovedaktivitet

Hensikt

Viktige deloppgaver

Resultat

Utarbeide god
informasjon om
prosjektet.

Informere bedrifter,
innvandrere,
organisasjonen og
befolkning

Fullføre
interessentkartlegging

God informasjon som
presenteres på egnet
måte.

Få oversikt over hva de
reelle behovene er slik at
tiltak i et eventuelt
hovedprosjekt treffer
utfordringene.

Møter med bedrifter

Lage et system og metode
for oppfølging av
deltakere i bedrifter
(lærlinger,
praksiskandidater etc)
hvor forventningene er
avklart hos alle parter og
som er så effektiv som
mulig med hensyn til
ressursbruk

Sjekke opp bedriftenes og
innvandreres forventninger til
oppfølging.

Utvikle skisser til 2
yrkesrettete kurs som
beskriver kursets omfang
og faglige innhold. Kurset
må være slik at bedrifter
vet at deltakere som har
godkjent kurs har
nødvendig kompetanse til
arbeid i deres bedrift, og i
tråd med deres behov.

Møter med utvalgte bedrifter
for å avklare hva slags
kompetanse potensielle
arbeidstakere hos dem
trenger.

Kartlegge behov fra
bedrifter og
innvandrere

Utvikle metodikk for
oppfølging av
deltakere i bedrifter

Utvikle skisser til 2
yrkesrettede kurs

Kartlegge
ressursbehov for evt
hovedprosjekt

Dersom organisasjonen
skal iverksette
hovedprosjekt er det
viktig å ha avklart
ressursbehovet og
begrunnet hvorfor
ressursbruken er riktig.

Ferdigstille
kommunikasjonsplan

Møter med innvandrere

Dokument hvor
behov fra bedrifter og
innvandrere
framkommer.

Møter med andre relevante
aktører ihht
interessentkartlegging
Forslag til metodikk
for oppfølging av
deltakere.

Sjekke opp bruk av mulige
verktøy for å systematisere
oppfølgingen på en god måte

Utarbeide skisser.

Skisser til kurs som
kan brukes som evt
grunnlag for
tilbudsforespørsel
eller til intern
planlegging og
gjennomføring.

Dokument hvor
eventuell ressursbruk
i hovedprosjekt
framkommer og
begrunnes.
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Kartlegge mulighet for
ekstern finansiering /
delfinansiering av
hovedprosjekt.

Sjekke ut om det er mulig
å få med næringsliv på
delfinansiering av
hovedprosjekt, eventuelt
om det fins
tilskuddsmidler eller
andre tilgjengelige midler
som kan søkes på i et
hovedprosjekt.

Utarbeide sluttrapport Sluttrapporten skal
og fagrapport
brukes som grunnlag for
(inkludert forslag til
et evt hovedprosjekt
prosjektplan for evt.
hovedprosjekt)

Møter med bedrifter for å
avklare eventuell
medfinansiering. Dersom det
er mulig å skrive
intensjonsavtaler gjøres det.
Møter med andre aktører
(fylkeskommune, NAV, andre)
for å se på mulighetene for
ekstern finansiering.
Møte i styringsgruppa

Dokument hvor det
framgår om det fins
muligheter for
ekstern finansiering
og hva som eventuelt
må til for å skaffe
ekstern finansiering.
Eventuelle
intensjonsavtaler.
Sluttrapport med
beskrivelse av
hvordan
prosjektarbeidet har
gått.
Fagrapport med svar
på
utredningsspørsmål
og anbefalinger til
evt. hovedprosjekt.

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Attraktivt bosted
Sysselsettingseffekt Antall sysselsatte er vanskelig å fastslå, men prosjektet har som
mål å kunne kvalifisere innvandrere til arbeidslivet i Andøy i
samarbeid med næringslivet, og i tråd med næringslivets behov.
Innovasjon
Liten grad av innovasjon
Samarbeid
Andøy kommune er alene om prosjektet, men det vil være et
utstrakt samarbeid med næringslivet i Andøy.
Risiko
Manglende interesse fra næringslivet vurderes som største risiko.
Risikoanalyse er utarbeidet.
Bærekraft
Prosjektet vil bidra til øke sosial bærekraft.
Samfunnseffekt
Samfunnseffekten kan bli flere i arbeid og dermed blir boende i
Andøy kommune.

BUDSJETT
Aktivitet
Lønn prosjektleder inkl sosiale
utgifter
Diverse utgifter
Sum

Beregnet
kostnad
315.000
35.000
Kr
350.000

Herav egen
tid i kr

Kr

Antall
timer
837,5

Godkjent
kostnad
315.000

837,5

15.000
Kr
350.000
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Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Vurderes som akseptabel i forhold til prosjektets størrelse.
Bruk av egne
Prosjektet baserer seg i hovedsak på innleie av
ressurser
prosjektledelse.

FINANSIERING
Finansieringskilde
Egeninnsats
Egenandel VOI
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel

Beløp

100%
100%

350.000
350.000

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
100%
Utløsende effekt
Stor grad av utløsende effekt
Statsstøtteregelverk
Ikke ulovlig off.støtte

Samlet vurdering:
Med de utfordringene Andøy kommune har i egen organisasjon, samt tilbakemeldinger fra
næringslivet, vil det være positivt at det utvikles yrkesrettete kurs tilpasset behovene.
Andøy kommune har nylig arrangert en jobb- og utdanningsmesse. Under presentasjonen
fra de ulike bedrifter kom det frem betydelig fremtidige behov for arbeidskraft. Det
vurderes som positivt at kommunen tar et initiativ for målrettet kursing tilpasset
næringslivet.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Andøy Kommune innvilges tilskudd inntil kr 350.000,- til gjennomføring av prosjektet
”Yrkesopplæring i Andøy”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 100% av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
19/527

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Følgende saker er behandlet av arbeidsutvalget på delegasjon:
Sak 18/1143 Andenes Vel org.nr 995595605. Tilsagn inntil kr 240 487,- til prosjektet
"Aktivitetspark på Andenes". Tilsagn ikke ulovlig støtte.
Sak 19/193, Sporløft org.nr 922755981. Tilsagn inntil kr 100 000,- til prosjektet "Sporløft
2019-2020". Tilsagn gitt som bagatellmessig støtte.
Sak 19/220, Henriksen Maritime Consultancy AS org.nr 919514167. Tilsagn inntil kr 35
000,- til prosjektet "Risøyhamn 2022". Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.
Sak 19/247, Andre Paulsen org.nr 997705386. Tilsagn inntil kr 43 580,- til prosjektet "Bø
Sau & Gris". Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.
Sak 19/251, Kopp & Sjel org.nr 918648828. Tilsagn inntil kr 68 160,- til prosjektet
«Opplevelser og kreativt påfyll hos Kopp&Sjel i Bjørnskinn». Tilskudd gitt som
bagatellmessig støtte.

Følgende saker er behandet av programleder på delegasjon:
Ingen saker siden forrige styremøte.
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer
19/527

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
29.05.2019

Følgende saker til orientering:
- Presentasjon, Andfjord Salmon v/Roy Pettersen
- Presentasjon, Andøy Havsalat v/ Daniel Aluwini
- Aktiviteter Samskap
- Portefølje
- Økonomi
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