ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

16.12.2019
Samskap
Kl. 09.00

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

Jonni Solsvik
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
40/2019
41/2019
42/2019
43/2019
44/2019
45/2019

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
06.11.2019
KONSTITUERING AV STYRET
SAKSBEHANDLING I SAMSKAP
MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020
SEMINAR VERN OG UTVIKLING
SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
40/2019

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06.11.2019
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
41/2019

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 06.11.2019 godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

KONSTITUERING AV STYRET
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
42/2019

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak legges frem i møtet.
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Bakgrunn for saken:
Nytt styre i Samskap vedtatt av kommunestyret i Andøy den 18.11.2019.
Faktiske opplysninger:
Konstitiuering av nytt styre ved:
-

Presentasjon av nye medlemmer og varamedlemmer.
Presentasjon av administrasjonen
Valg av arbeidsutvalg (AU)
Taushetserklæring

Vurdering:
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ANDØY KOMMUNE

SAKSBEHANDLING I SAMSKAP
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
43/2019

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Forslag til vedtak:
Forslag legges frem i møtet.
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ANDØY KOMMUNE

MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
44/2019

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Forslag til vedtak:
Forslag legges frem i møtet.
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ANDØY KOMMUNE

SEMINAR VERN OG UTVIKLING
Saksbehandler
Tone Enoksen

Saksnr.
45/2019

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger (Andøy kommune), org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 300.000,- til
arrangementet ”(Ver&Utvikling i Andøy)”. Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader,
totalt kr.300.000,-.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 02.12.19 - 29.02.20
Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).
For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.
Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.
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Bakgrunn for saken:
Dagsseminar «Vern og Utvikling» i Andøy, med spesielt fokus på Gårdshaugen Sløyken/The Whale.
The Whale AS er kommet langt i planleggingen av attraksjonen The Whale på Andenes. Det er
skrevet opsjonsavtale på kjøp av tomt, innholdskonsept er i grove trekk definert med tanke på krav
til rom og størrelse og en internasjonale arkitektkonkurranse inkludert kåring av vinner er
gjennomført. The Whale har allerede oppnådd stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt
prosjektet.
Reguleringsplanarbeidet er i gang, det er avholdt oppstartsmøte mellom The Whale og Andøy
kommune og det er sendt brev med varsel om oppstart av detaljregulering 6.3.19. I brevet er det
informert om at det igangsettes arbeid med detaljregulering av nytt museum og opplevelsessenter
på Sløyken, på vestsiden av Andenes og at planen vil i hovedsak være i tråd med gjeldende
kommuneplanens arealdel for Andøy kommune (KDP), vedtatt 17.03.14.
The Whale AS har mottatt en rapport fra Kulturminner Nordland etter utgravinger på tomta for The
Whale i Sløyken. Rapporten dokumenterer funn fra middelalderen. Gårdshaugen er kjent fra før av,
den ligger under store deler av Andenes sentrum, og de nye arkeologiske undersøkelsene bekrefter
en utstrekning av denne langt inn på aktuelle tomt for The Whale i Sløyken. Kulturminner Nordland
betegner gårdshaugen som «Verdens største gårdshaug».
Vernet av denne kommer i direkte konflikt med The Whale AS sine planer om realisering av The
Whale på tomta i Sløyken. The Whale kan søke dispensasjon fra Kulturminnevernloven, men må
først besørge en full arkeologisk utgraving som gjøres av Tromsø Museum/UiT. Det er ikke sikkert at
en dispensasjonssøknad blir innvilget. Avgjørelsen tas nå av Riksantikvaren, men blir fra 1.1.20
overført til fylkeskommunene.
Gårdshaugen har stor utbredelse på Andenes og et endelig nei til etablering av The Whale som følge
av Kulturminnevernloven, kan får store konsekvenser for fremtidig utvikling av Andenes.
En måte å få satt lys på problemstillingene rundt «Vern & Utvikling» i Andøy er å arrangere et
dagsseminar om tema. Gjennom et slikt seminar kan en oppnå tilslutning både til faglige og politiske
argumenter for å finne løsninger der vern og utvikling kan kombineres i Andøy.
Faktiske opplysninger:
SØKER
Organisasjonsnummer: 945 624 809
Navn/foretaksnavn: ANDØY KOMMUNE
Organisasjonsform: Kommune

Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Offentlig aktør
Økonomisk
Arrangementet vil kreve tilførsel av økonomiske ressurser.
gjennomføringsevne
Menneskelige
Prosjektet vil ledes og gjennomføres ved bruk av egne ansatte i tillegg til
ressurser
innleie av prosjektleder.

Effektmål
Bidra til et godt samspill mellom «Vern & Utvikling» i lokalsamfunn som Andøy.
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Resultatmål for hovedprosjekt
Produsere ny kunnskap innenfor vern og næringsutvikling gjennom en dagskonferanse med
The Whale som case.
FORHOLDET TIL OMSTILLINGSPLANEN
Dette seminaret omfatter både innsatsområdet «Opplevelseskommune» i og med at det
omhandler realisering av et reiselivsprosjekt, men er også viktig for Andøy kommune som
forutsigbar og næringsvennlig kommune og etablere virksomhet i.
PROSJEKTORGANISASJON
Gjennomføring av arrangementer vil skje i regi av Andøy kommune med følgende
prosjektorganisering:
Oppdragsgiver: Andøy kommune v/ordfører Knut Nordmo
Prosjektansvarlig: Andøy kommune v/næringssjef Brita Erlandsen
Prosjektleder: The Whale AS v/daglig leder Børre Berglund
Prosjektgruppe:
Andøy kommune; Emil Iversen arealplanlegger, Robin Vestgård næringskonsulent, Tuva
Grimsgaard kommunikasjonsrådgiver, The Whale AS: Camilla Ilmoni, God Strek AS: Svein Spjelkavik
Samarbeid:
Dersom positivt vedtak i styremøte, vil en avtale mellom Andøy kommune som prosjekteier og
The Whale AS som prosjektleder tegnes. The Whale leies inn som prosjektleder og vil gjøre
jobben med planlegging og gjennomføring av seminaret.
5. Tiltaksplan
I gjennomføring av forprosjektet er følgende aktiviteter planlagt:
Tiltak
A. Forberedelse til
konferansen

B.

Gjennomføring
av konferansen

C.

Etterarbeid og
oppfølging

Innhold
1. Nærmere definisjon av mål og delmål
2. Innledere og program
3. Servering
4. Lyd og teknikk
5. Markedsføring og PR
6. Invitasjon og markedsføring
7. Påmelding og registrering av deltakere
1. Kvalitetssikring av innlegg og debatt
2. Tilrettelegging for presse
3. Pressemeldinger
4. Oppfølging av innledere
5. Oppfølging av leverandører

Hensikt/mål
Balansert og interessant
program, med noen kjente
personligheter
Effektiv markedsføring skal gi
150 deltakere
God pressedekning

1.

Vern & Utvikling skal kunne
kombineres i Andøy, The
Whale skal stå som et
eksempel på dette
Effektiv og kompetent
gjennomføring av prosjektet /
konferansen

2.
D.

Prosjektledelse
og rapportering

E.

Møter i
prosjektgruppa

1.

2.
1.

Oppfølging av faglige og politiske stakeholders og
budskap
Evaluering
Faglig ledelse, koordinering og involvering samt
vurdering av program, innledere og balanse i tema
og vinklinger
Rapportering faglig
Planleggingsmøter og et evalueringsmøte

Evaluering blant innledere og
deltakere skal gi totalscore
over 4,5 på skala fra 1 (dårlig)
og 6 (svært godt)

God ledelse av prosjektet,
innspill til og forankring av
arbeidet i Andøy kommune

Administrasjonens vurdering av tiltaket
Innsatsområde
Opplevelseskommune
Sysselsettingseffekt Ingen
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Innovasjon
Samarbeid
Risiko

Bærekraft

Samfunnseffekt

Produsere ny kunnskap som skal nyttiggjøres i utviklingsarbeid. Er det
nytt, nyttig og nyttiggjort, så er det innovasjon.
Samarbeidstiltak mellom Andøy kommune/Samskap/The Whale.
Det er en risiko for at The Whale ikke får innvilget dispensasjon om
bygging, men uavhengig av det, så vil Andøy kommune sitte igjen med
nyttig kunnskap på området.
Arrangementet vil ha bærekraft i fokus iom at det er sosialt og økonomisk
bærekraftig for Andøy ved bygging av The Whale. Noen av
seminarinnledere vil nødvendigvis komme med fly og det vil på den
måten settes et klimafottrykk ved gjennomføring.
Seminaret skal ha et positivt fortegn og samfunnsnytten vil være at Andøy
går foran i et krevende område som er utfordrende for flere kommuner.

BUDSJETT
Kostnader
Konferansepakke (mat og leie av lokal)
Dagsverk God Strek (produksjon, annonser, presse)
Lyd
Scene og lys
Projektor og oppheng
NTB pressemelding
2 annonser
Teknisk ansvarlige under konferansen
Timer The Whale AS (Camilla & Børre)
Reise inviterte
Overnatting inviterte/The Whale
Konferanseleder
SUM

kr
45 000
49 000
10 000
5 000
5 000
5 000
8 000
14 000
94 000
25 000
20 000
20 000
300 000

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadsnivået anses å være fornuftig
Bruk av egne ressurser
Andøy kommune/Samskap vil bruke nødvendig resursser på
seminaret
Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
100%
Utløsende effekt
Seminaret
Statsstøtteregelverk
Søker driver ikke økonomisk virksomhet og støtten er derved lovlig.
Vurdering:
Dialog og økt kunnskap om forholdet mellom og nærings- og samfunnsutvikling og vern av
kulturminner er avgjørende for utviklingen av et bærekraftig lokalsamfunn. Et eksempel er
realiseringen av The Whale som er viktig for Andøy. Ferdig utbygd vil det være en «Attraksjon i
verdensklasse» som vil sette Andenes/Andøy/Vesterålen på kartet som «Hvalhovedstaden» i
Norge og også Europa. Det vil være en «reason to go»-attraksjon som vil tilrekke en stor mengde
besøkende en større del av året, noe som er viktig for å utvikle et helårlig reiseliv i Andøy.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra (Andøy
kommune) innvilges tilskudd inntil kr 300.000,- til gjennomføring av arrangementet
”Vern&Utvikling i Andøy”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 100% av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Følgende saker er behandet av arbeidsutvalg på delegasjon:
Ingen saker siden forrige styremøte

Følgende saker er behandet av programleder på delegasjon:
Sak 19/893, Stave Camping org.nr 916571798. Tilsagn inntil kr 54 000,- til prosjektet
«Opplevelsesutvikling - studietur ». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.
Sak 19/912, Bleik Trading AS org.nr 990551200. Tilsagn inntil kr 76 875,- til prosjektet «Handels- og
sentrumsutvikling på Bleik - Kafe Bleik ». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.
Sak 19/979, Andøy Sport AS org.nr 984623968. Tilsagn inntil kr 46 500,- til prosjektet
«Markedsutvikling Andøy Sport og Nye Mode ». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.

o

Arkivsaksnummer

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
16.12.2019

Orienteringer
o Prosess for Handlingsplan 2020
o Prosjektportefølje
o Økonomi
o Godtgjørelsesreglement for styret i Samskap
o Styreseminar
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