ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

12.03.2020
Samskap
Kl. 09.00-14.30

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 på
Samskap.

Andøy kommune

Jonni H. Solsvik
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020
23/2020

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
28.01.2020
SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER
TEMA INNSATSOMRÅDE "TEKNOLOGI OG
KOMPETANSE"
ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019
SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP
SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP
EVALUERING AV STYREMØTE
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
15/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28.01.2020
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
16/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 28.01.2020 godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
17/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.
Følgende saker er behandet av arbeidsutvalg på delegasjon:
Ingen saker siden forrige styremøte.

Følgende saker er behandet av programleder på delegasjon:
Sak 19/1192, Rørleggermester Jan Ellingsen AS org.nr 956483700. Tilsagn inntil kr 80 000,til forprosjekt «Lønnsomhetsforbedring og modernisering». Tilskudd gitt som
bagatellmessig støtte under innsatsområde “Utvikling andre næringer”.
Sak 19/1222, Kvinnearena Andøy org.nr 924201835. Tilsagn inntil kr 43 050,- til forstudie
«Kvinnearena i Andøy». Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte,
art.61(1) under innsatsområde “Utviklings- og innovasjonskultur”.
Sak 20/60, AndElis Blomster AS org.nr 98194279. Tilsagn inntil kr 41 600,- til prosjektet
«AndElis 2.0». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte under innsatsområde “Utvikling
andre næringer”.
Sak 20/61, Andenes Vel org.nr 995595605. Tilsagn inntil kr 35 875,- til prosjektet
«Forprosjekt KYST-STI Andenes ». Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om
offentlig støtte, art.61(1) under innsatsområde “Attraktivt bosted”.
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
18/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Administrasjonen i Samskap orienterer om følgende saker:
Porteføljerapport
Økonomi
Aktiviteter
Nettside Samskap
Bedriftsbesøk Vitux AS, kl.11-12. Presentasjon av prosjekt og omvisning.
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ANDØY KOMMUNE

TEMA INNSATSOMRÅDE "TEKNOLOGI OG KOMPETANSE"
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
19/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Ingen forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Styret i Samskap legger opp til en gjennomgang av det enkelte innsatsområde med hensyn
til status i prosjekter innvilget tilskudd, både avsluttede og pågående prosjekter. Det skal
diskuteres hvordan Samskap skal jobbe proaktivt, og gi innspill til administrasjonen om
tema, arrangementer med mer.
Følgende presenteres:
- Generell presentasjon av satsingsområdet
- Avsluttede prosjekter
- Pågående prosjekter
Faktiske opplysninger:

Vurdering:
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ANDØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
20/2020

Arkivsaksnummer
16/1433

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Administrasjonens forslag til årsrapport for 2019 vedtas.
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Bakgrunn for saken:
ANDØY KOMMUNES OMSTILLINGSARBEID - DELEGASJON TIL PROGRAMSTYRET
Saksbehandler Kirsten Lehne Pedersen
Arkivsaksnummer 16/1433
Saksnr.
70/2017
66/2017

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
19.06.2017
19.06.2017

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er programeier og ansvarlig for tildelte omstillingsmidler og vedtar
omstillingsplan og handlingsplaner.
2. Programstyrets leder er programansvarlig og har ansvar for iverksetting av
omstillingsplan og handlingsplaner innenfor tildelte rammer i vedtatte handlingsplaner.
3. Næringssjefen er programleder og innstiller til programstyret.
4. Omstillingsarbeidet skal følge gjeldende regelverk for bruk av omstillingsmidler og
offentlige midler generelt.
5. Programstyret rapporterer til kommunestyret 2 ganger pr. år.
6. Programstyret tar selv stilling til videredelegasjon av myndighet til programleder og
eventuelt til programstyrets leder.

Faktiske opplysninger:
Administrasjonen legger fram følgende forslag til årsrapport for 2019 fra Samskap til
formannskap og kommunestyre i Andøy:
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Årsrapport
for
SAMSKAP
2019
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1. Innledning
Stortinget vedtok 15.11.16 nedleggelse av Andøya flystasjon. Med bakgrunn i dette har Andøy
kommune fått status som omstillingskommune, og det er bevilget midler fra Staten, Nordland
Fylkeskommune og Andøy Kommune til et omstillingsprogram som skal gå over 6 år fra 2017 til 2023.
SAMSKAP som er navnet på programmet er utarbeidet av ungdomsrådet i kommunen.
Basert på gjennomført strategisk utviklingsanalyse er det utarbeidet revidert omstillingsplan for
perioden 2019-2023, hvor hovedmålsetninger, innsatsområder og strategier for arbeidet er definert.
Denne i tillegg til handlingsplan for perioden 2019 er vedtatt av kommunestyret i Andøy.
Det forventes et direkte og indirekte tap av arbeidsplasser på rundt 20% når flystasjonen legges ned i
2023. Det er dramatisk både for de som blir direkte berørt og for samfunnet for øvrig. I denne
situasjonen er informasjonsbehovet stort, og styret skal ha en strategi på kommunikasjonen i
prosjektet. Omstillingen berører mange parter og krever samhandling mellom mange aktører for å
lykkes. Det er derfor viktig å nå bredt ut og skape forståelse og engasjement for omstillingsarbeidet.
Kommunikasjon med interne og eksterne målgrupper i SAMSKAP er en kritisk suksessfaktor for å
oppnå involvering og eierskap i lokalsamfunnet.

2. Utfordringer, mål og resultat
2.1

Utfordringer

Vi opplever nå en dramatisk nedgang i befolkningen i Andøy. Det vil gi utfordringer for flere aktører i
Andøy mht rekruttering, nedgang i varehandel og reduksjon i rammetilskudd til Andøy kommune.
Skal vi lykkes med å omstille Andøysamfunnet er vi nødt til å jobbe sammen for en framtid i Andøy.
Vi må få til en samskaping der Samskap er en av aktørene. Samskap skal legge til rette for å skape
arenaer hvor aktørene jobber sammen for en positiv utvikling i nærings- og samfunnsliv.
Samskap eksisterer en tidsbegrenset periode, og det er avgjørende at prosjekter og tiltak som støttes
av Samskap i en tidligfase implementeres som hovedprosjekter hos andre aktører.

2.2

Overordnede mål for nyskapings- og utviklingsarbeidet

Omstillingsprogrammet har to bestillinger:
▪ Bidra til å utvikle og sikre 350 arbeidsplasser i Andøy (bto sysselsatte, helårsarbeidsplasser)
▪ Bidra til økt robusthet i nærings- og samfunnsliv
Målene skal vurderes årlig ved å innhente data fra blant annet SSB sin Statistikkbank med hensyn på
befolkningsutvikling, demografi og utvikling i antall sysselsatte for eksisterende og nyetablerte
bedrifter i Andøy kommune. Statistikken komplementeres med informasjon /rapportering fra
prosjekter som mottar omstillingsmidler. Andøy kommune vil samarbeide med Nordland
Fylkeskommune og NAV Andøy omkring utvalgt statistikkgrunnlag.
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2.3

Resultat og erfaringer

Revidert omstillingsplan 2019-2023 og handlingsplan for 2019 er i løpet av våren 2019 utarbeidet og
behandlet av styret i Samskap, formannskap og kommunestyre. Rapporteringen for 2019 forholder
seg til disse.
Tilgangen av eksterne prosjekter innenfor alle innsatsområder har vært god, og 43 søknader er
behandlet av styret, arbeidsutvalg eller programleder i løpet av 2019.
Av prosjektsøknader behandlet i 2019 er totalt 41 prosjekter innvilget tilsagn om tilskudd på til
sammen kr 9 677 303,-. Prosjektene fordeler seg på flere av innsatsområdene, og per dags dato er
det innvilget tilskudd til prosjekter innenfor samtlige innsatsområder. Se vedlegg for oversikt tilsagn.
2.3.1

Resultat

Omstillingsplan beskriver følgende status for Andøy per 4.kvartal 2015:
Per fjerde kvartal 2015 var det 2058 registrerte sysselsatte i Andøy kommune. Kommunal og statlig
tjenesteyting utgjør den største næringen i kommunen med 49 % av de sysselsatte. Arbeidsmarkedet
klareres med en netto utpendling på 190 sysselsatte.
«Det er vedtatt et hovedmål om at omstillingsarbeidet ila perioden 2018-2023 skal bidra til en økning
på 350 sysselsatte i Andøy kommune, samt bidra til en positiv befolkningsutvikling over tid.»
Vekstmål for sysselsetting er bruttotall, og måles ut fra status pr 4. kvartal 2015.
Per 4.kvartal 2019 var det til sammenligning 2020 registrerte sysselsatte i Andøy Kommune med en
netto utpendling på 192 sysselsatte.
År
2015
2016
2017
2018
2019

Sysselsatte etter
bosted
2248
2179
2244
2239
2212

Pendling ut (ant)

Pendling inn (ant)

279
265
282
306
305

89
96
102
121
113

Sysselsatte etter
arbeidssted
2058
2010
2064
2054
2020

Direkte resultater av prosjekter med tilskudd fra omstillingsprogrammet rapporteres gjennom
prosjektlederrapport ved avsluttet prosjekt.
31 prosjekter har levert sluttrapportering i løpet av 2019, og i henhold til prosjektlederrapport:
- Har prosjektene bidratt til totalt 13 nye arbeidsplasser
- Forventer prosjektene i løpet av de 3 første årene etter prosjektslutt å bidra til ytterligere
128 nye arbeidsplasser
- Prosjektene har bidratt til 8 bedriftsetableringer
Hittil i omstillingsprogrammet har gjennomførte prosjekter resultert i totalt 32 nye arbeidsplasser,
basert på rapporterte resultater og oppdaterte tall per 31.12.19 innhentet fra prosjektene.
Omstillingsprogrammet bidrar først og fremst i tidlige faser av utviklingsprosjekt, og resultater i form
av nye arbeidsplasser vil ha et lengre perspektiv.
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2.3.2

Programstatusvurderingen

Programstatusvurdering gjennomført høsten 2019 er en egenvurdering av omstillingsprogrammets
måloppnåelse og funksjonalitet.
Hovedkonklusjon
Andøy har nå gjennomført 1/3 av omstillingsperioden. Organisasjonen med rutiner og systemer har
satt seg. Mål for arbeidsplasser er ikke nådd. Robusthet og oppfølging av aktuelle
robusthetindikatorer må konkretiseres ytterligere. Kritiske risikofaktorer som å få til alternativ bruk
av flyplassområdet og utvikling av Andøy havn må følges opp. Det er nødvendig å få til en klarere
ramme for bruk av omstillingsmidlene.
2.3.3

Erfaring og læring

Omstillingsprogrammet i Andøy har valgt å favne bredt i forhold til innsatsområder, og det skal bidra
til utvikling innenfor både næringsliv og samfunnsliv. Dette krever tydelige mål, retning og struktur
som grunnlag for prioriteringer og styring av omstillingsarbeidet. Eierskap og engasjement hos
programeier og Andøysamfunnet for øvrig er avgjørende for å lykkes med omstillingsarbeidet.
Omstillingsprogrammet skal bidra til en varig utviklings- og innovasjonskultur i Andøy, og det er
derfor tatt inn som et eget innsatsområde.
Proaktivt arbeid er viktig for å få i gang gode prosjekter innenfor alle innsatsområder. Her er det
blant annet igangsatt et program for etablerte SMBer som vil resultere i gode prosjekter og
nettverksbygging.

3. Innsatsområdene – status og utfordringer
3.1

Utviklingsmuligheter næringsliv

Gjennom arbeidet med strategisk utviklingsanalyse fremkom det at de største mulighetene for
realisering av vekst i kommunen er:
▪ Beliggenhet og naturgitte ressurser som gir et betydelig potensial for videre utvikling av
opplevelser, fiskeri, mat og havbruk. Et viktig fortrinn er nærhet mellom havn og storflyplass.
▪ Et unikt nasjonalt kompetansemiljø innen romteknologi.
▪ Menneskene, med kompetanse, samhold og engasjement.
Det fremkommer at de største utfordringene for vekst i kommunen synes å være:
▪ Befolkningsutviklingen generelt, med færre unge og en aldrende befolkning.
▪ Fiskekvoter som selges ut av kommunen, og høy etableringsterskel for unge som vil inn i både
fiskeri og landbruk. Tilgang på lokal risikokapital.
▪ Mangel på høyere utdanningstilbud og lærlingeplasser, og overføring av realkompetanse.
▪ Kompetanse, planverk, støtte og veiledning i kommunal administrasjon
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3.2

Naturbaserte næringer

3.2.1

Mål

«Andøy har en høyere grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer»
3.2.2

Strategi

Ta i bruk de naturgitte fortrinn Andøy har. Stimulere til videreutvikling av næringene gjennom
samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi.
3.2.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.

3.3

Opplevelseskommune

3.3.1 Mål
Andøy er en unik og bærekraftig helårsdestinasjon
3.3.2 Strategier
Utvikle og løfte frem Andøy som en unik og bærekraftig helårsdestinasjon innen natur, kultur og
opplevelser.
3.3.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.

3.4

Teknologi og kompetanse

3.4.1 Mål
Andøy fremstår som en ledende teknologikommune
3.4.2 Strategier
Utvikle de fortrinn Andøy har gjennom sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur.
3.4.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.
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3.5

Utvikling andre næringer

3.5.1 Mål
Andøy har et robust næringsliv
3.5.2 Strategier
I samarbeid med eksisterende og eksternt næringsliv bidra til innovasjon og etableringer i Andøy.
3.5.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.

3.6

Attraktiv bostedskommune

3.6.1 Mål
Andøy er en attraktiv kommune å etablere seg i for unge
3.6.2 Strategier
Bidra til at Andøy har kvaliteter som gir bolyst og økt tilflytting. Spesielt for og med ungdom.
3.6.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.

3.7

Attraktiv næringskommune

3.7.1 Mål
Andøy skal være en løsningsorientert kommune for å etablere og drive næring i.
3.7.2 Strategier
Bidra til at Andøy er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere og drive næring.
3.7.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.

3.8

Utviklings- og innovasjonskultur

3.8.1 Mål
Andøy har etablert en aktiv kultur for utvikling- og innovasjon i nærings- og samfunnsliv.
3.8.2 Strategier
Bidra til å bygge varig kultur for utvikling og innovasjon i både nærings- og samfunnsliv.
3.8.3 Resultat og prosjektportefølje
Det vises til egen tabell for oversikt over antall prosjekter innvilget tilsagn, avsluttede prosjekter,
realiserte og potensielle nye arbeidsplasser.
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4. Organisering og drift
4.1

Organisasjonsform og eierskap

SAMSKAP er eid av Andøy Kommune, og organisert i rådmannens stab under næringsavdelingen.

4.2

Omstillings-/utviklingsstyret

Styret i Samskap har inntil 18.november 2019 bestått av følgende personer valgt inn fra næringslivet
og politisk nivå:
Odd Roger Enoksen, leder
(Andøya Space Center)
Jonni Solsvik, nestleder
(Ordfører)
Einar Åbergsjord
(Opposisjonspolitiker)
Lisbeth Berg-Hansen
(Næringsliv)
Daniele Zanoni
(Næringsliv)
Nikoline Spjelkavik
(Næringsliv)
Eirik Norvoll
(Næringsliv)
Wanja Bordewich
(Næringsliv)
Line Tollefsen
(Fagforbund/LO)
Fra 18.november 2019 består styret i Samskap av følgende personer valgt inn fra næringslivet og
politisk nivå:
Jonni Solsvik, leder
Knut Nordmo, nestleder
(Ordfører)
Kjell-Are Johansen
(Opposisjonspolitiker)
Camilla Ilmoni
(Næringsliv)
Eirik Norvoll
(Næringsliv)
Nikoline Spjelkavik
(Næringsliv)
Odd Roger Enoksen
(Næringsliv)
Trude Olsen
(Næringsliv)
Rita Nilsen
(Fagforbund/LO)
Det er i 2019 gjennomført 6 styremøter, og behandlet 45 saker.
Nordland Fylkeskommune v/ Terje Stabæk og Innovasjon Norge v/Trond Erik Dekko Andersen deltar
som observatører i styret.

Samarbeidsrelasjoner
Samskap har tett samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. I tillegg har
administrasjonen knyttet kontakt med andre omstillingsprogram og ulike fagmiljøer.
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4.3

Administrasjon og drift

Administrasjonen i Samskap består av følgende ansatte:
Programleder
Brita Erlandsen
Rådgiver
Egil Sakariassen
Konsulent
Tone Enoksen
Kommunikasjonsrådgiver (50%)
Tuva Grimsgaard (vikariat)
Det leies i tillegg inn prosjektmedarbeidere i enkeltprosjekter hvor det er nødvendig.

5. Økonomi
Forbrukt og disponert i handlingsplanperiode 2019.

Innsatsområde

Tilsagn
prosjekter og
tiltak

Administrasjon/ drift, styre

Drift, adm,
styre 2019

Tiltak
(utbetalt)

Sum tilsagn,
tiltak og
adm/drift.
minus
tilbakeført

3 822 362

620 721

4 443 083

4 000 000

-443 083

Budsjett

Rest budsjett

Naturbaserte næringer

1 228 904

-

197 069

939 992

3 000 000

2 060 008

Opplevelseskommunen

1 515 430

-

155 146

1 630 983

3 000 000

1 369 017

Teknologi og kompetanse

1 120 500

-

174 338

1 142 106

15 000 000

13 857 894

Utvikling andre næringer

1 208 470

-

1 108 470

3 000 000

1 891 530

Attraktivt bosted

1 754 337

-

257 020

1 975 037

3 000 000

1 024 963

Attraktiv næringskommune

1 754 912

-

649 000

2 281 135

3 000 000

718 865

Utviklings- og innovasjonskultur

1 845 750

-

643 698

2 483 889

4 000 000

1 516 111

10 528 303

3 822 362

2 696 992

16 004 695

38 000 000

21 995 305

Sum

Oppgaver kostnadsført under «Drift, adm, styre 2019» er blant annet:
Ledelse av omstillingsprogrammet, inklusive personalledelse.
Administrasjon (saksbehandling, oppfølging prosjekter og tiltak, forberedelse og etterarbeid styre,
økonomi/rapportering med mer)
Møtekostnader og godtgjørelse styre
Proaktivt arbeid og nettverksbygging
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Tiltak 2019
Navn
Norwegian Travel Workshop
2019
Jobb og utdanningsmesse
2019

Støtte til ANF, "Sommer i
Andøy" næringsavis
Kunnskapsgrunnlag fiskeri og
marine næringer

Hensikt
Bidra til markedsføring av reiselivet
i Andøy
Bidra til gjennomføring av jobb- og
utdanningsmesse, et samarbeid
mellom NAV, VOI og AVS. Fokus på
hvilke næringer som finnes i
Andøy, og hvilken kompetanse de
etterspør nå og i framtiden
Bidra til markedsføring av
Andøykortet og økt salg for lokalt
næringsliv
Bidra til etablering av møteplass og
nettverk
Bidra til markedsføring av lokalt
næringsliv
Grunnlag for utarbeidelse av
konkrete tiltak for innsatsområde

Presentasjon av "The Whale"
ved statsministerens besøk

Bidra til økt oppmerksomhet rundt
et viktig prosjekt.

Kunnskapsgrunnlag nasjonal
dronelinje
Forstudie stedsutvikling

Plan for hvordan jobbe best mulig
for opprettelse av nasjonal linje
Økt kunnskap om hva befolkningen
ønsker for stedsutvikling.
Legge til rette for at lag og
foreninger søker eksterne midler til
flere prosjekter
Økt kunnskap om gjennomføring av
prosjekter
Økt kunnskap om
personvernlovgivning og systemer
for handtering av personvern
Møte mellom næringsliv og Andøy
Kommune for å dele kunnskap,
muligheter og utfordringer.
Økt kunnskap om bruk av
virkemiddelordningen SkatteFUNN
Økt kompetanse om utvikling og
muligheter i næringen
Økt kompetanse om utvikling og
muligheter i næringen
Legge til rette for utvikling og økt
kompetanse
Øke kompetansen i næringen

Støtte til ANF,
Andøykortvideo
Støtte til ANF, minglekveld

Tilskuddsportalen for lag og
foreninger
PLP kurs
Kurs GDPR

Næringslunsjer

Seminar SkatteFUNN
Deltakelse konferanser innen
marine næringer
Deltakelse konferanser innen
reiseliv
Møter med
landbruksnæringen
Kurs i økonomistyring for
reiselivsbedrifter
Teknologifestival i Vesterålen
Karrieredager ved AVS
Tilskudd til UB deltakelse Fair
Trade i Riga
Arealplanlegger

Økt fokus på realfag
Øke kunnskapen blant unge om
karrieremulighetene i Andøy
Bidra til at ungdomsbedrift kunne
delta på Fair Trade
Ekstraordinær innsats
arealplanlegging

Resultat
Andøy Reiseliv representerte på
messe
Jobb og utdanningsmesse
gjennomført mai 2019 med mange
deltakende bedrifter og besøkende

Andøykortvideo produsert og i bruk.

Minglekveld gjennomført med godt
oppmøte av lokalt næringsliv
Sommer i Andøy distribuert i større
omfang enn tidligere
Kunnskapsgrunnlag foreligger.
Arbeides videre med initiering av
aktuelle prosjekter og tiltak.
Presentasjonen fikk stor
oppmerksomhet fra statsministeren,
og har gitt økt fokus.
Arbeidet er i gang, endelig resultat
foreligger ikke enda.
Forstudie gjennomført, grunnlag for
videreføring i forprosjekt.
Tilskuddsportalen brukes av flere lag
og foreninger i Andøy
2 kurs gjennomført i 2019 med 40
deltakere.
Gjennomført kurs over 2 dager

Gjennomført 7 næringslunsjer i 2019
med ulike tema.
Gjennomført seminar
Deltatt på konferanser
Deltatt på konferanser
Arrangert møte mellom næringen og
Innovasjon Norge
Kursopplegg utarbeidet. Kurs
gjennomføres i 2020
Teknologifestival gjennomført med
bidrag fra Andøy Kommune,Samskap
Næringsavdelingen og Samskap
deltatt
Ungdomsbedriften Gylne Øyeblikk
deltok på Fair Trade i Riga 2019
Økt kapasitet og fokus på
arealplanlegging
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Tiltak mot gründere
Feltarbeid på spermhval

Fokus på gründere i Andøy
Kommune
Økt kunnskap om spermhval versus
blåkveitefiske

Innslag om gründere i Andøy i TV
program
Feltarbeid gjennomført
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6. Tilsagn og resultater per innsatsområde 2019
Tilsagn prosjekter per innsatsområde
Antall
Innsatsområde
tilsagn Sum tilsagn
Naturbaserte næringer
6
1 128 904
Opplevelseskommune
9
1 215 430
Teknologi og kompetanse
3
1 220 500
Utvikling andre næringer
7
1 208 470
Attraktivt bosted
9
1 754 337
Attraktiv næringskommune
6
1 754 912
Utviklings- og innovasjonskultur
1
1 294 750
Sum
41
9 677 303
Tilsagn og måloppnåelse per innsatsområde hittil i programmet

Innsatsområde
Naturbaserte næringer
Opplevelseskommune
Teknologi og kompetanse
Utvikling andre næringer
Attraktivt bosted
Attraktiv næringskommune
Utviklings- og innovasjonskultur
Sum

Antall
tilsagn
18
23
13
7
16
13
4
94

Sum tilsagn
4 657 384
6 394 823
6 186 870
1 208 470
2 885 147
3 525 150
1 567 750
26 425 594

Antall
tilsagn
avsluttet
12
15
7
1
8
7
3
53

*Antall
arb.plasser
skapt i
prosjekter
avsluttet
9
4
5
0
9
5
0
32

*Bedrifter
etablert i
prosjekter
avsluttet
4
4
1
0
3
1
0
13

*Potensiale
nye arb.pl i
prosjekter
avsluttet
37
16
69
0
7
28
0
157

Mål arb.pl
prosjekter
ikke
avsluttet
12
37
78
9
1
5
0
142

*Resultater fra prosjektlederrapport + oppdaterte opplysninger per 31.12.19

Fordeling forstudie (FS)/forprosjekt (FP)/hovedprosjekt (HP)
Antall
Innsatsområde
tilsagn Andel FS
Andel FP Andel HP Sum%
Naturbaserte næringer
18
17 %
83 %
0%
100 %
Opplevelseskommune
23
30 %
70 %
0%
100 %
Teknologi og kompetanse
13
31 %
54 %
15 %
100 %
Utvikling andre næringer
7
14 %
86 %
0%
100 %
Attraktivt bosted
16
31 %
56 %
13 %
100 %
Attraktiv næringskommune
13
23 %
69 %
8%
100 %
Utviklings- og innovasjonskultur
4
50 %
25 %
25 %
100 %
Sum
94
27 %
67 %
6%
100 %
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Total oversikt over prosjekter innvilget tilskudd
*Sum tilsagn. Tilsagn ikke benyttet tilbakeføres omstillingsrammen.
Marmelkroken
Andøy Reiseliv SA
Andøy Fjordfiske AS
Hartvigsen Consult AS
AIL
Andøy Reiseliv SA
Alenmar AS
Oso Maritim
Oso Maritim
Teater 8485
Wiik Digital ENK
Andøy Næringsforening
Hender SUS
Andøy Seed Kapital SUS
Synne Meland
TH.Benjaminsen AS
Andfjord AS
Andøytorv AS
Andøy Kommune v/kultur
Stig Johannessen ENK
Tor Ivar Grav ENK
Eline Kristoffersen ENK
Andøy Kommune
Andøya Space Center
Samskap, Andøy Kommune
Arctic Seaweed-Aluwini
Andøya Space Center
Jitse Buitink ENK
Andøy Arctic Aloha
Vitux AS
Andøy Utvikling AS
Andenes Båtservice AS
J.M. Nilsen Fisk AS
Andøy Kommune v/VOI
TH.Benjaminsen AS, Andøy Energi AS
Pilot Flight Academy AS
Tor Ivar Grav ENK
Ottar Bergersen & Sønner AS
Åse Idrettslag
The Whale AS
Bårds Bakeri AS
Narom AS
Byggmester Karl Behrens AS
Teaterklubb'81
Henriksen Maritime Consultancy AS
Narom AS
BTTRFLY Productions ENK
Marte Wiik ENK
Narom AS
Vitux AS
Bleik Fisk AS
Nils Andre Jørgensen
Åshagen Samdrift DA
Experience Andøy AS
Samskap, Andøy Kommune
Andenes Havneservice AS
Andøy Kommune
Marte Wiik ENK

Marmelkroken
The Whale forprosjekt fase II
Forstudie vekstmuligheter
Flyfrakt sjømat fra Andøya
AIL Fotballextra pilotprosjekt
Go Andøy forstudie
Utvikling av fiskefartøy
Oso Maritim Fiskemegling
Oso Maritim ISM
8485 Teater forprosjekt
Lighthouse mobilapplikasjon
Etablering av møteplasser
Lokale hender - sosial bemanning
Forprosjekt vekstkapital i Andøy
Forstudie musikkfjøs på Stave
Utvikling av næringsområde
Andfjord forprosjekt landanlegg laks
Supplerende og alternative råvarer
Nordlyst: kulturbærer
Nordtun i vekst
Forstudie Loviktunet
Generasjonsskifte Bakkemo Gård
Forstudie Næringsvennlig kommune
Forprosjekt Nasjonalt kompetansesenter
Forstudie SMB Utvikling
Forprosjekt Andøy Havsalat
Forprosjekt SDS
Forprosjekt Radio Nord-Norge
Andøya Arctic Aloha
Blekksprut
Fritidseiendommer i Andøy
Fornying og omstilling
Råstofftilgang og lønnsomhet
Forstudie "Læringsskole i Andøy"
Forstudie "Grønn havn"
Avklaring PFA
Forprosjekt Loviktunet
Forretningsutvikling i Risøyhamn
Forprosjekt "Rehabilitering lysløype"
The Whale forprosjekt fase III
Forstudie Baker Bård
Tjenestedesignkurs
Risøyhamn Sjøhus FP
Torstein Raaby 100årsjubileum
GEO turisme i Andøy
Utvikling av Romskipet Aurora
Markedsundersøkelse for mediebedrift
Yoga og selvrealisering i Andøy
Nasjonal vitenskapelig leirskole
Pilotprosjekt - Sjøstjerne
FS:Behov og muligheter
Utredning ny driftsbygning, bruk evnt destruksjon av
eksisterende driftsbygning
Videreutvikling av Bjørkmo
Forprosjekt Experience Andøy
SMB Utvikling -forprosjekt
Andenesfisk
Næringsvennlig Kommune - Forprosjekt
Forprosjekt Yogaøya

Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forstudie
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forstudie
Forstudie
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forstudie
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Hovedprosjekt
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forstudie
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Forstudie

393 250
1 300 000
100 000
50 000
340 000
400 000
52 500
355 000
317 000
359 560
15 000
63 500
138 000
100 000
113 600
1 015 000
1 000 000
57 255
100 000
156 660
41 475
92 820
100 000
940 000
139 500
504 000
2 067 650
25 000
47 500
300 000
315 238
440 025
354 000
80 000
165 000
250 000
72 600
50 000
97 500
1 954 000
15 750
70 000
508 008
70 000
58 750
200 000
19 600
18 550
118 750
943 115
165 000

Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt

48 500
49 635
258 550
1 294 750
804 331
293 562
95 220
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Øyvind Hesten
JHL Norge AS
Marmelkroken
Andøy Kommune
Vesteraalens Consult AS
ATC AS
TH.Benjaminsen AS
Samskap, Andøy Kommune
Andenes Vel (LHL Andøy)
Henriksen Maritime Consultancy AS

Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Forprosjekt

25 661
150 000
221 500
155 000
100 000
800 000
1 000 000
352 000
240 487
35 000

Sporløft
Andre Paulsen ENK
Kopp&Sjel v/Margrethe Dahl
Andøya Space Center
Kent-Halvor Johansen
Eirik Solvoll
Henriksen Maritime Consultancy AS
Bjørkengen Gård
And-Hus AS
Andøy Næringsforening
Andøy kommune
Andøy kommune
Northern Light Safari
Landsby Media v/Rigmor Anna Dava
Andøy Fiskarlag
Tom Stenvoll Consulting
Andøy Kommune v/rådmann
Andøytorv AS
Bleik Vel
Værrbakkan AS

Kjøp av Fredvang gård
Utvikling av Risøyhamn Næringspark
Verifisering og finansiering
Rock mot rus akademiet
Andenes Sjømatterminal AS - Forprosjekt
Videreutvikling av test og valideringstjenester
Utvikling av næringsområde med kaianlegg
Stedsutvikling forprosjekt
Vi ønsker oss aktivitetspark på Andenes
Risøyhamn 2022
Sporløft 2019-2020 Et kulturløft for stedsutvikling,
arenabygging og NordNorsk identitet
Bø sau og gris
Forprosjekt Kopp & Sjel, Opplevelser og kreativt påfyll
Forsk-Air
Fortsette å levere verdens beste lammekjøtt
Videreutvikling av Solvoll Gård
Geo-turisme i Andøy
Spermhval utenfor Andøya
Utviklingsprosjekt
Etablering av ressursgrupper
Noen må invitere - og noen må si ja
Yrkesopplæring i Andøy
Infrastruktur Nye produkter
Podkast "Feske"
Forstudie Flerbrukshus Andøy Fiskarlag
Støtte til forstudie og forprosjekt Andøy Aktivitetstilbud
Digitalisering av plan- og byggesaksbehandling
Nye muligheter for Andøytorv
Forstudie Bleik stedsutvikling
Forprosjekt videreutvikling av Værrbakkan AS

Hovedprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt

100 000
43 580
68 160
320 500
25 625
29 707
200 000
43 000
375 000
38 850
425 000
350 000
240 000
56 350
132 500
31 775
140 000
425 000
29 000
74 820

Spacelink Technologies and Services
Soltind Kystfisk AS
TH.Benjaminsen AS
Stave Camping
Bleik Trading AS
Andøy Sport AS

Oppstart Spacelink Technology and Services
Kombisjark
Forprosjekt Grønn Havn
Opplevelsesutvikling - studietur
Handels- og sentrumsutvikling på Bleik - Kafe Bleik
Markedsutvikling Andøy Sport og Nye Mode

Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Forstudie
Forprosjekt
Forprosjekt
Sum

100 000
300 000
125 000
54 000
76 875
46 500
26 425 594

Vurdering:
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
21/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap, org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 2.000.000,hovedprosjektet ”Prosjektleder Velkommen Heim». Tilskuddet tilsvarer 100% av godkjente
kostnader.
Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektskisse som er vedlagt.
Prosjektleder ansettes for en periode på tre år og oppstart er vår 2020 .
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:
Andøy kommune har gjennom flere år hatt en negativ befolkningsutvikling. De siste årene har den
negative trenden blitt forsterket av nedleggelser av arbeidsplasser i forsvaret. Forsvarets virksomhet
ved Andøy flystasjon ble i 2016 vedtatt flyttet til Evenes i 2023. Andøy kommune vil dermed miste en
betydelig andel arbeidsplasser, og vedtaket om flytting innebærer at befolkningen påvirkes vesentlig.
Kombinert med generell folketallsnedgang og skjev alders- sammensetning med en stor andel eldre
innbyggere, setter det Andøy i en spesielt sårbar posisjon.
De siste tallene fra SSB er dyster lesning for hele Nord-Norge, og særlig Andøy. Vi opplever en
sentraliseringsstrend i distriktene, samtidig med lav innvandring, får Andøy en dobbel smell, med den
fraflyttingen som skjer i kjølvannet av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.
Spesielt negativt for Andøy kommune vil den store nedgangen blant unge voksne og de yngste
barna være. Det kan se ut til at barnefamilier flytter fra Andøy, og med en arbeidsledighet på kun
2,2% er det vanskelig å forstå hvorfor det skjer. Dette er en befolkningsgruppe som normalt sett
bidrar positivt økonomisk og med annen verdiskaping til samfunnet.

År
Personer v/årets inngang

2015
4991

2016
4980

2017
4908

2018
4902

2019
4771

2020
4663

Figur 1: SSB - Endringer i befolkningen i Andøy kommune (SSB, 2020).

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer
Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Andøy Kommune, Samskap orgnr 945 624 809
Prosjektleder Velkommen Heim
Hovedprosjekt
Opprettes i websak
05.03.2020
Brita Erlandsen
Kr,- 2.000.000

Vurdering av offentlighet
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens
§13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger eller §13.2 opplysninger av forretningsmessig
karakter.
SØKER
Andøy Kommune, Samskap
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Offentlig aktør
Økonomisk
Prosjektet er avhengig av budsjetterte midler
gjennomføringsevne
Menneskelige ressurser
Det innhentes ekstern ressurs til gjennomføring prosjektet
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PROSJEKT (fra søknad)
Det innstilles til at det settes av en ramme til en treårig prosjektstilling innenfor stedsutvikling.
Stedutvikling er her definert som delprosjekter og tiltak som bidrar både til attraktivt bosted og
attraktivt besøkssted.
Hovedprosjektet som presenteres i denne beskrivelsen (vedlagt) bygger på forarbeidet som er gjort
gjennom forstudie og forprosjekt. Utarbeidelse av mål og konkretisering av tiltak er gjort med
bakgrunn i funnene. Prosjektplanen er et forslag og prosjektleder skal sette foreslå detaljert
organisering, utarbeide detaljerte planer i samarbeid med relevante aktører både fra kommunen,
næringsliv og interesseorganisasjoner.
Oppgaver som ligger til prosjektstillingen:
•
•
•
•
•
•
•

Ha det operative ansvaret for stedsutviklingsprosjektet «Velkommen heim».
Utarbeide konkrete planer og budsjett for hvert delområde
Lede de enkelte delprosjektene, evt leie inn ekstern kompetanse ved behov
Saksbehandle og koordinere eksterne stedsutviklingsprosjekter.
Utarbeide kommunikasjonsplaner for prosjektene i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver
Legge til rette for gode samarbeidsarenaer med relevante aktører i Andøy for å gjennomføre
prosjekter.
Være en del av det administrative teamet til Samskap og rapportere til administrativ leder og
programstyret i Samskap

Effektmål
Velkommen heim
Velkommen heim er det overordnede navnet til dette hovedprosjektet. Navnet skal symbolisere
avgrensningen til stedsutviklingsprosjektet, som er rettet mot unge som bor her, kommer herfra og
for de som kunne tenkt seg å bo her.
Hovedprosjektet presenterer tiltak som kan øke bo- og besøksutviklingen i Andøy. Det skal gjøres ved
å videreutvikle det gode liv i kommunen og ta vare på de som kommer hit. Prosjektet i sin helhet vil
bidra positivt i arbeidet for et bedre omdømme. Et bedre omdømme vil styrke kommunens
muligheter for å beholde egne innbyggere, samt kunne bidra til å tiltrekke seg personer som vurderer
eller kan tenke seg å flytte til en annen kommune.
Resultatmål for hovedprosjekt
Målsettingen for prosjektet er å gjøre Andøy til et mer attraktivt bosted, og som igjen vil bidra til
positiv befolkningsutvikling, spesielt blant unge.
Følgende delmål er formulert:
-

Økt trivsel blant unge i Andøy
Økt andel unge innbyggere
Økt tilbakeflytting
Økt tilflytting
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Rammer og avgrensning
Prosjektet gjennomføres i perioden 01.04. 2020 til 01.04.2023. Prosjektet skal legge til rette for å
gjennomføre hovedaktivitetene beskrevet i vedlagte prosjektplan.
Prosjektet er avgrenset til tiltak for å øke bosteds- og besøks attraktivitet. I regi av
omstillingsprogrammet og kommunen jobbes det med tiltak for å øke bedriftsattraktivitet. Derfor er
det viktig at prosjektet og tiltakene som utarbeides sees i sammenheng med og koordineres med
øvrig arbeid som pågår for å øke Andøy sin attraktivitet som næringsvennlig kommune. Prosjektet
bygger også på å forsterke allerede pågående arbeidet for å øke Andøys attraktivitet som bo-,
etablering og besøkskommune. Det vil også være tett samarbeid med både teknisk-, og
kulturavdelingen i kommunen, da de har ansvaret for deler av stedsutvikling i kommunen.
Prosjektet dekker store deler av spekteret for å øke antall unge innbyggere, samt satsing på klima og
miljø. Blant annet arbeidsmarkedet, boligmuligheter, skape aktive og attraktive sentrumsområder,
bidra til sosialt samvær blant unge og skape en miljøvennlig kommune.
Skal vi lykkes med prosjektet må kommunen, næringsforeningen, Andøy Reiseliv, ungdomsrådet,
privat næringsliv og frivillige organisasjoner involveres i gjennomføringen av prosjektet.
SYSSELSETTINGSEFFEKT FOR ANDØY KOMMUNE ETTER HOVEDPROSJEKT
Det er ingen direkte sysselsetting i dette prosjektet, men det vil legge grunnlag for de andre
innsatsområdene i omstillingsplanen

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Attraktivt bosted og opplevelseskommune
Sysselsettingseffekt Ingen direkte sysselsettingseffekt
Innovasjon
Prosjektet vil inneholde flere innovasjoner, med det at det at det
implementeres nye tiltak og nye måter å gjennomføre tiltakene på
Samarbeid
Prosjektet baserer seg på stor grad av samarbeid mellom aktører i Andøy.
Risiko
Manglende forankring og involvering av viktige interessenter
Bærekraft
Stor grad av sosial bærekraft. Miljømessig bærekraft er en del av prosjektet,
i form av kompetanseheving og sertifisering
Samfunnseffekt
Prosjektet skal tilrettelegge for et livskraftig Andøysamfunn og vil ha stor
samfunnsnytte.

BUDSJETT

Aktivitet
Ekstern prosjektleder
Sum

Godkjent
Beregnet
Godkjent
Godkjent
antall
kostnad
kostnad
egen tid i kr
timer
Kr 2 000 000
Kr 2 000 000
Kr 2 000 000
Kr 2 000 000
Kr

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Summen er en ramme for prosjektleder. Prosjektleder vil utarbeide
konkrete budsjetter for delprosjektene
Bruk av egne ressurser
Andre ressurser i Samskap vil kunne brukes der det er hensiktsmessig
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FINANSIERING
Finansieringskilde
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel
100%
100%

Beløp
Kr 2 000 000,Kr 2 000 000,-

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
100%
Utløsende effekt
Stor utløsende effekt
Statsstøtteregelverk
Lovlig støtte

Vurdering:
Innsatsområdene ‘Attraktivt bosted’ og ‘Attraktiv næringskommune’ er en del av
omstillingsstrategien for å legge til rette for at vi skal lykkes med øvrig næringsutvikling. Det at folk vil
etablere seg og bo i Andøy er avgjørende for å skape et livskraftig Andøysamfunn. Attraktivt
besøkssted (Opplevelseskommune) vil også kunne bygge omdømme for Andøy og er derfor tatt inn i
prosjektet.
Andøy har over tid hatt en nedadgående befolkningsutvikling med en dramatisk nedgang de siste
årene (2016-2020). Dette medfører utfordringer for varehandel, Andøy kommune (lavere
rammetilskudd) og rekruttering fremover.
Det ligger at an til at flere store prosjekter i Andøy de nærmeste årene vil ha et stort behov for flere
typer kompetanse, og gjennom å jobbe systematisk med rekruttering, nettverksbygging,
omdømmebygging, vil vi kunne tiltrekke oss ekstern kompetanse samtidig som det også legges opp
til intern rekruttering iform av kompetanseheving/fagutdanninger.
Prosjektet vil både heve intern kompetanse internt i kommunen, men vil også etablere nye
samarbeidsformer og –konstellasjoner som vil komme Andøysamfunnet til gode etter at
omstillingsperioden er ferdig.
Vi mener derfor at det skal settes av midler til å jobbe med dette ihht til vedlagte skisse til
prosjektplan.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra Samskap
innvilges tilskudd inntil kr 2.000.000,- til gjennomføring av prosjektet ” Prosjektleder Velkommen
Heim ”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 100% av godkjente kostnader.

Side 28 av 37

ANDØY KOMMUNE

SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
22/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil
Kr.400 000,- til forstudie ” NEWSPACE NORTH 2022 - Nasjonalt Innovasjonssenter for ny
romvirksomhet på Andøya 2022”. Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 12.03.2020-31.05.2020.
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:
Den planlagte etableringen av en kommersiell utskytingsbase for små satellitter på Andøya,
Andøya Spaceport, kan bli en katalysator for ny norsk innovasjon og næringsutvikling knyttet til
romvirksomhet og det tverr-sektorielle økosystemet som kan gjøre nytte av produkter og
tjenestene fra dette voksende forretningsområdet.
Mulige katalytiske virkninger og regionale ringvirkninger er blant annet beskrevet i Rapport nr.
4-2019 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS.
Den økende digitaliseringen av global industri og samfunn, krever store mengder data for å
kunne operere effektivt, sikkert og bærekraftig:
• Økt behov for raskere og sikrere kommunikasjonsløsninger på land, i luft og på vann.
• Økende bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i autonome systemer på tvers av sektorer
(transport, logistikk, forsikring, IoT mm), vil kreve nær realtidsdata fra store geograﬁske
områder med høy oppløsning og presisjon for optimale analyser og beslutningsunderlag.
• Økt fokus på økt sivil og militær beredskap og sikkerhet på tvers av landegrenser og i
geograﬁsk krevende områder med aksess til lite eller ingen infrastruktur.
• Økt fokus på omstilling som følge av klimaendringer og FNs bærekraftmål
I dette perspektivet er infrastruktur i rommet og data fra små satellitter spesielt interessant - da
både omfang, presisjon og pris på data fra disse kildene vil utkonkurrere alternativene og være
relevante på tvers av forretningsområder og industrielle sektorer. Infrastruktur og tjenester fra
romvirksomheten blir en plattform for tverrsektoriell digitalisering, innovasjon og
næringsutvikling.
Markedsutviklingen og den nye norske romstrategien (Meld.St.10, 2019-2020) er bakgrunnen
for at Andøy Kommune, Samskap ønsker å utrede muligheten for etablering av et nordisk
innovasjonssenter på Andøya.

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer
Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Andøy Kommune, Samskap org.nr 945624809
” NEWSPACE NORTH 2022 - Nasjonalt Innovasjonssenter for ny
romvirksomhet på Andøya 2022”.
Forstudie
Opprettes i websak
04.03.2020
Brita Erlandsen
Kr 400 000,-

Vurdering av offentlighet
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til
Offentlighetslovens §13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger eller §13.2
opplysninger av forretningsmessig karakter.
SØKER
Andøy Kommune, Samskap org.nr 945 624 809
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Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Offentlig aktør
Økonomisk
Omstillingsmidler
gjennomføringsevne
Menneskelige ressurser
Det stilles egne ressurser til disposisjon i prosjektet

PROSJEKT (fra søknad)
Effektmål
Hovedmålene for etableringen av et innovasjonssenter, NEWSPACE NORTH, i tilknytning til
Andøya Spaceport, vil korrelere med regjeringens 4 hovedmål ((Meld.St.10, 2019-2020)):
1. Senteret skal fremme utvikling av nye og lønnsomme virksomheter som kan vokse og
skape nye arbeidsplasser regionalt og nasjonalt, for et voksende globalt marked.
2. Senteret skal bidra til at virksomheter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer
fra konseptstadiet og frem til til markedsintroduksjon
3. Senteret skal bidra til styrking av øko-system for tverrsektoriell og raskere industriell
innovasjon i Norge.
4. Senteret skal bidra positivt til økt interesse for relevant grunnforskning og STEM-fag
ved Norges utdanningsinstitusjoner
5. Senteret skal bidra til økt vekst og synlighet for norsk romindustri - fra 8 til 80 milliarder
NOK på 10 år? (10X Thinking)
Resultatmål for hovedprosjekt
Målet for hovedprosjektet er etablering av et nytt, nordisk innovasjonssenter for romteknologi
og tjenester (Arbeidsnavn: NEWSPACE NORTH) i tilknytning til Andøya Spaceport, med
elementer som:
1. Bidra til økt innovasjonstakt på tvers av sektorer i norsk industri og næringsliv,
etablering av nye forretningsområder og nye virksomheter gjennom
innovasjonssenterets aktiviteter og programmer.
2. Å bli et “center of excellence" for forretningsutvikling og innovasjon knyttet til space
data, jordobservasjon, navigasjon, kommunikasjonsteknologi i kombinasjon med digital
plattform og tjenesteutvikling med bruk av AI og maskinlæring, samt design og
utvikling av små satellitter og ulike typer sensorteknologi.
3. Tilby fasiliteter, utstyr og kompetanse som gjør det mulig for små og store
virksomheter, tjenesteleverandører, FoU-aktører og utdanningsinstitusjoner å utvikle
nye forretningskonsepter med teknologi, infrastruktur og tjenester fra
romvirksomheten som plattform, fasilitere innovasjonsprosesser for og sammen med
industri m.m.
4. Sterk forankring i relevant regionalt og nasjonalt næringsliv gjennom 3-5 formaliserte
partnerskap med relevante aktører.
5. 3-5 etablerte samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale FoU-miljøer
6. Kjernebemanning og ledelse for å sikre bærekraftig drift og kontinuerlig utvikling av
senteret
7. Effektive kommunikasjonskanaler og innhold for å skape synlighet og dele kunnskap om
mulighetene som ﬁnnes ved senteret og sikre riktig rekruttering av virksomheter,
partnere og andre støttespillere.
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Resultatmål for denne fasen (Hva)
Forstudien vil i sin form være et mulighetsstudie, og hovedleveransen vil være en skriftlig
rapport med tre hoveddeler:
1. Beskrivelse av mulige byggestener og posisjon for et nordisk innovasjonssenter for
romvirksomhet på Andøya
2. Analyse av muligheter og risiko knyttet til: markedet lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt, konkurrenter nasjonalt og internasjonalt, kapasitet / logistiske
begrensninger og muligheter knyttet til Andøya Spaceport som lokasjon og kontekst,
ﬁnansielle behov og forventet resultat, potensielle investorer eller ﬁnansielle
institusjoner, krav til organisasjon og kompetanse for bærekraftig drift.
3. Avklare fremtidig samarbeid om et nasjonalt innovasjonssenter på Andøya med SIVA.
4. En anbefaling med forslag til en overordnet prosjektplan og tidslinje med milepæler og
antatte hovedleveranser for et forprosjekt ihht til PLP-prosessen (hvis aktuelt).
Rammer og avgrensning
Forstudiet vil sikte på å belyse muligheter og områder hvor det potensielle innovasjonssenteret
på Andøya kan skape direkte eller katalytisk verdi for norsk og nordisk næringsliv, og inneholde
en klar anbefaling til neste steg - ikke spesiﬁsere konkrete løsninger, men presentere
anbefalinger for forprosjekt og hovedprosjekt.

SYSSELSETTINGSEFFEKT FOR ANDØY KOMMUNE ETTER HOVEDPROSJEKT
En vellykket etablering av et nordisk innovasjonssenter tilknyttet Andøya Spaceport vil direkte
(drift, administrasjon) og indirekte (støttefunksjoner, nyetableringer ++) kunne skape 40-50
arbeidsplasser for Andøy Kommune.
PROSJEKTORGANISASJON
I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudiet:
Oppdragsgiver/prosjekteier (A-eier): Andøy Kommune/Samskap
Org.nr prosjekteier: 945 624 809
Prosjektansvarlig: Brita Erlandsen AK/Samskap
Prosjektleder: Ole Dokka, Rocket Grace
Styringsgruppe:
Jonni Solsvik, styreleder Samskap
Terje Stabæk, Nordland Fylkeskommune
Arne Hjalmar Hansen, NAROM
Ingun Berget, ASP
Prosjektgruppe:
Ole Dokka, Rocket Grace
Robin Jørgensen, Samskap/næringsavdelingen
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Risikofaktorer
Risikofaktor
Tid

S
K
Middels Høy

Sykdom
Pandemi (Covid19)
Mangelfull finansiering
Mangelfull forankring,
industri
Manglende prioritering
fra Andøy Kommune

Mangelfull aksess til
nøkkelressurser
Eksterne forhold som
påvirker progresjon
(ulykker,
naturkatastrofer,
geopolitisk uro etc)

RF
Mottiltak
Middels - Planlegging, god forankring og
tett oppfølging
Lav
Høy
Lav
- Godt arbeidsmiljø & HMS
Middels Middels Middels - Forholde seg til nyheter og
myndigheter ift reiseplaner
Middels Høy
Høy
- Kvalitet på arbeid og prosess
Lav
Middels Lav
- Åpen dialog og god
kommunikasjon
Middels Høy
Middels - Sikre god dialog med
næringsavdelingen og
relevante stakeholdere i
kommunen
Lav
Middels Lav
- God planlegging og
kommunikasjon
Lav
Lav
Lav
- N/A

Ressurs- og kompetanseplan
Navn
Ole Dokka
Robin
Jørgensen
Brita Erlandsen

Avd/org.
Hovedaktiviteter
Rocket Grace Prosjektleder, alle
hovedaktiviteter
AK/Samskap Prosjektmedarbeider,
tilrettelegging, bistand
AK/Samskap Prosjektansvarlig,
Møter styringsgruppe

Tidsperiode
Hele
perioden
Hele
perioden
Hele
perioden

Timeverk
240 (min)
75
15
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GJENNOMFØRING
Hovedaktivitet
Skrivebordsanalyse

Læringsfase

Ferdigstilling av
forstudie

Hensikt
Aggregering av
tilgjengelig og
relevant informasjon
fra allerede utførte
studier / rapporter
som er relevante
samt oppdaterte
analyser og kilder til
informasjon som kan
være verdifull og
relevant for det
videre arbeidet
Utvalgte
virksomheter og
relevante
institusjoner i og
utenfor Norge vil bli
kartlagt, møter
berammet og
ressurser blir
intervjuet for å lære
av relevant erfaring,
forstå behov og
forventninger til et
innovasjonssenter
for romvirksomhet,
og når relevant etablere relasjoner
mtp på potensielle
partnerskap for
innovasjonssenteret.

Viktige deloppgaver
Aggregering av
kunnskap.
Utikling av møte og
reiseplan

Resultat
Disposisjon for
forstudien,
arbeidshypotese,
møte og reiseplan.

Stakeholderkart,
visualisering av
økosystemer, analyse
av muligheter og
risiki.

Et klarere bilde av
behov og
forventninger til et
nytt
innovasjonssenter.
Oversikt over
potensielle
partnere.

Gjøre materialet
tilgjengelig i et egnet
format.

Presentasjon til
styringsgruppe basert
på oppsummeringen
av forstudien.

Forstudie med
anbefaling til SIVA
foreligger

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Teknologi og kompetanse
Sysselsettingseffekt Den direkte sysselsettingseffekten vil sannsyligvis være x antall
arbeidsplasser
Innovasjon
Senteret vil legge til rette for utviklingsprosjekter med stor grad av
innovasjon
Samarbeid
Prosjektet avhenger av samarbeid med flere aktører
Risiko
Liten risiko for gjennomføring av forstudie.
Bærekraft
Et innovasjonssenter vil innebære en utvidelse av verdikjeden rundt
space, og i den forstand bidra i forhold til økonomisk og sosial
bærekraft.
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Samfunnseffekt

En eventuell etablering av et innovasjonssenter vil ha samfunnsmessig
betydning da det vil kunne bidra til å utvide verdikjeden av aktiviteten
ved Andøya Space Center med datterselskap.

Uttalelse fra andre:
BUDSJETT
Godkjent
Beregnet
Godkjent
Godkjent
antall
Aktivitet
kostnad
kostnad
egen tid i kr
timer
Prosjektleder
Kr 200 000
Kr 200 000
Kr
Reise og opphold
Kr 137 000
Kr 137 000
Kr
Egeninnsats AK,Samskap
Kr 63 000
Kr 63 000
Kr 63 000
90
Sum
Kr 400 000
Kr 400 000
Kr 63 000
90
*Ekstern prosjektleder (tidsbegrenset ansettelse eller innkjøp)
Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Vurderes som reelt i forhold til omfang av aktiviteter
Bruk av egne ressurser
Prosjektet gjennomføres med delvis bruk av egne ressurser

FINANSIERING
Finansieringskilde
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel
100%
100%

Beløp
Kr 400 000
Kr 400 000

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
100%
Utløsende effekt
Tilskudd er avgjørende for gjennomføring av prosjekt
Statsstøtteregelverk
Ikke ulovlig støtte

Vurdering:
En etablering av et nasjonalt innovasjonssenter på Andøya vil ha stor betydning for utvikling og
innovasjon som bidrar til nyetableringer og knoppskyting rettet mot aktivitet innenfor space.
Det vurderes derfor svært viktig å gjennomføre en mulighetsstudie som skaffer kunnskap om
potensiale og mulige samarbeidspartnere. Resultatet av forstudie vil presenteres for SIVA som
beslutningstaker for en slik etablering.

ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Andøy Kommune, Samskap innvilges tilskudd inntil kr 400 000,- til gjennomføring av prosjektet
”NEWSPACE NORTH 2022 - Nasjonalt Innovasjonssenter for ny romvirksomhet på Andøya
2022”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 100% av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

EVALUERING AV STYREMØTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
23/2020

Arkivsaksnummer
20/180

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
12.03.2020

Forslag til vedtak:
Bakgrunn for saken:

Faktiske opplysninger:

Vurdering:
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VEDLEGG
Prosjektplan hovedprosjekt stedsutvikling
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