ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP arbeidsutvalg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

10.03.2020
Samskap
Kl. 09.00-10.00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig til tone.enoksen@andoy.kommune.no.
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.
01/2020
02/2020
03/2020

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
SØKNAD SAK 20/43 JITSE BUITINK
SØKNAD SAK 20/121 DIN SPARRINGSPARTNER

04/2020
05/2020

ANDØY I OSLO
TILSKUDD TIL FYR LAUS

U.off, jfr. Offentlighetslovens §13
og Forvaltningslovens § 13.1
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
01/2020

Arkivsaksnummer
20/201

Utvalg
SAMSKAP arbeidsutvalg

Møtedato
10.03.2020

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 20/43 JITSE BUITINK
Saksbehandler
Egil Sakariassen

Saksnr.
02/2020

Arkivsaksnummer
20/43

Utvalg
SAMSKAP arbeidsutvalg

Møtedato
10.03.2020

Forslag til vedtak:
Samskap avslår søknad fra Radio Nord Norge org. nr 881224992 om et tilskudd på inntil kr
46.100,- til forprosjekt ” AndøyApp”.
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Bakgrunn for saken:
Lokale medier har gjennom de siste 10 år mistet den lokale reklameringsplattformen mot
store internasjonale aktører som Google og Facebook. Også bookingtjenester som
Booking.com og Hotels.com tar en stor del av markedet da de kan tilby direkte reklame til
interessenter og samtidig levere produktet i form av booking. AndøyAppen vil utgjøre et
godt alternativ som etter hvert vil erstatte mye av denne.

Faktiske opplysninger:
Søker

Radio Nord Norge org. nr 881224992

Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer

Forprosjekt AndøyApp
Forprosjekt
20/43
15.01.2020
Egil Sakariassen
Kr 46.100,-

Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Tidligere tilsagn til søker:
Navn på prosjekt
Næringsfondene i Vefsen
Forprosjekt Radio Nord Norge, Samskap

Beløp
15.000
25.000

Dato utbet.
2018
2018

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
Radio Nord Norge Jitse Buitink Org.nr:881224992 er et enkeltpersonforetak med
forretningsadresse Åse, 8484 Risøyhamn. Selskapet har hatt en beskjeden omsetning.
I 2019 omsatte RNN for 194 159, og omsetningen de siste år har vært +/- 200’. Radio Nord
Norge skal i første omgang satse på sendinger i Nord Norge og på Østlandet. Konkurrenter
vil være både riksdekkende radio og lokalradioer.
Kort beskrivelse
AndøyAppen skal gi aktivitets-, tjeneste- og vareleverandører i kommunen et nytt marked.
Appen er interaktiv og gir forbrukere direkte oppdateringer etter plassering, interesse og
tid.
Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Utvikling andre næringer
Sysselsettingseffekt
Inntil 1
Innovasjon
Noen grad av innovasjon
Samarbeid
Ingen
Risiko
Lav risiko
Bærekraft
Økonomisk bærekraft skal utredes i prosjektet
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Samfunnseffekt

Trolig vil appen gi en god oversikt over muligheter i
Andøy dersom prosjektet realiseres.

Vurdering:
Samskap har tidligere støttet et lignende prosjekt hvor konklusjonen ble:
«Å finansiere dette må i så fall bli gjort i samarbeid med lokalt næringsliv gjennom
annonser. Med en begrensning av butikker vil dette trolig ikke være lønnsomt nok for å
drive en slik tjeneste privat.
I tillegg til økt konkurranse fra etablerte tjenester som AirBnb (for aktiviteter), Google og
Facebook (for åpningstider) og Visit Vesterålen og nye tjenester som Localeur er markedet
i stor grad mettet.
Samlet vurdering gjør at det ikke vil være fornuftig å gå videre med prosjektet med tanke
på lønnsomhet og spesielt ettersom Visit Vesterålen utvikler sin egen app.»
Basert på konklusjonen i lignende prosjektet som nevnt over, vurderer administrasjonen at
prosjektet ikke støttes økonomisk.

ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Radio Nord Norge avslås.
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ANDØY KOMMUNE

ANDØY I OSLO
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
04/2020

Arkivsaksnummer
20/201

Utvalg
SAMSKAP arbeidsutvalg

Møtedato
10.03.2020

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Samskap vedtar fremlagt budsjett og program for gjennomføring av “Andøy i
Oslo” 30.april-1.mai.
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Bakgrunn for saken:
Styret i Samskap behandlet og vedtok følgende i sak 39/19 i møte 6.november 2019:
Forslag til vedtak:
Programstyret i Samskap gir arbeidsutvalget fullmakt til vedtak om tilskudd til gjennomføring av
tiltak “Andøy i Oslo” innenfor en ramme på kr
Behandling:
Programleder orienterte om foreløpig skisse til gjennomføring av tiltak som et ledd i arbeidet
med å bidra til rekruttering og omdømmebygging. Resultatet av/ innholdet i tiltaket skal brukes i
andre sammenhenger og påfølgende arrangement.
Programleder la fram forslag om fullmakt til arbeidsutvalget på inntil kr. 600 000,- til utforming
og gjennomføring av tiltak «Andøy i Oslo
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Faktiske opplysninger:
“Andøy i Oslo” vil være et av flere tiltak i et foreslått hovedprosjekt som har fått navnet,
“Velkommen Heim” og som har som formål og øke bo- og besøksattraktiviteten i Andøy.
Resultatmål for dette tiltaket:
Gjennomført flere arrangementer som:
1. Bidrar til å styrke kommunens omdømme, samt fremmer Andøy som et attraktivt sted som
bosted og næringsetableringer.
2. Skaper oppmerksomhet og begeistring for de mange og spennende muligheter det er for å
leve og bo i Andøy
3. Bidrar til flere «Andøy-ambassadører» rundt om i landet
Organisering og innhold:
Datoer: torsdag 30.april og fredag 1.mai

Program og plan for gjennomføring av “Andøy i Oslo” er utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av:
Prosjektansvarlig: Brita Erlandsen
Prosjektleder: Siv Loe
Delprosjektledere: Siv Loe, Robin Jørgensen
Prosjektgrupper: se tabell under
Referansegruppe: Sveinung Ellingsen, Andøy kommune, Jonni Solsvik, styreleder Samskap, Åse
Mette Spjelkavik, LNS, Arne Hjalmar Hansen, Narom
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Arrangement
Seminar
Lillesalen,
OKH

Tidspunkt
Torsdag
30.april kl
10-13

Målgruppe
Business to business
for næringslivet,
samarbeidspartnere,
virkemiddelapparat,
bedriftsetablerere

«Vorspiel”
Røverstaden,
OKH.

Fredag
1.mai
kl 17-19

Ungdom i alderen
18-35

Bildeutstilling,
(foaje, OKH)

Fredag
1.mai

Alle

Revy,
storsalen,
OKH.
Andøytreff,
Latter

Fredag
1.mai
Kl 20-22
Fredag
1.mai kl
22-02

Alle

Prosjektgruppe
Arne Hjalmar
Hansen Narom,
Ruben
Hammer
Andfjord,
Camilla Ilmoni
The Whale,
Robin
Jørgensen,
God Strek,
Marte Wiik, Siv
Loe, Tuva
Grimsgaard
God
Strek/Marte

God
Strek/Marte,
Rune Stave
Siv Loe

Alle

Holdes informert
Brita Erlandsen
Siv Loe
Tuva Grimsgaard,
referansegrupe

Ansvar
Robin
Jørgensen

Brita Erlandsen, Robin
Jørgensen,
Referansegruppe

Siv Loe

Brita Erlandsen Siv
Loe,
referansegruppe,Rune
Stave
Brita Erlandsen. Siv
Loe

Siv

Brita Erlandsen,
referansegruppe

Siv Loe

Fyr Laus

Budsjett "Andøy i Oslo 30.april-1.mai 2020"

Kostnad
Ekstern tjeneste
Profilpakke "Velkommen hjem"
Annonsering
Seminar Lillesalen, OKH 30.04.20 kl.10-13
Arrangement mot unge, Røverstaden Oslo
Konserthus 1.5.20 k.17-19
Andøytreff på Latter 1.5.20 kl.22-02

Beløp
ex.mva

Notat
Produksjon av arrangement God
220 000 Strek/Designfabrikken
Profileringspakke som kan brukes i andre
97 000 rekrutteringstiltak
30 000 Markedsføring
Leie lille sal Oslo Konserthus, inkl utstilling
118 625 foaje, moderator, bevertning
87 500 Leie lokale, underholdning, giveaways mm
48 500 Lokalleie, vakter, DJ mm

Billettinntekter Andøytreff på Latter
Reisekostnader AK og Samskap 5 personer
torsdag-søndag

-65 000

Sum

596 625

60 000 Flybillett tur/retur , hotell, diett med mer
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Vurdering:
Samskap har gjennomført «forprosjekt stedsutvikling» som i fagrapport blant annet anbefaler en
satsing på omdømmebygging som:
1. Bidra til å styrke identiteten innad i Andøy.
2. Bidra til å bygge merkevaren Andøy utad.
3. Bidra til å øke kjennskap og kunnskap om næringslivet i Andøy
«Andøy i Oslo» er et av flere tiltak som vil bidra til omdømmebygging og økt kunnskap om hvilke
muligheter som finnes i kommunen for etablering både som bo-, besøkssted og karriere.
Det er utarbeidet et helhetlig og bredt program for tiltaket «Andøy i Oslo» som administrasjonen
har tro på vil gi resultater i form av oppmerksomhet og sterkere omdømme.
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ANDØY KOMMUNE

TILSKUDD TIL JUBILEUMSFORESTILLING
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
05/2020

Arkivsaksnummer
20/201

Utvalg
SAMSKAP arbeidsutvalg

Møtedato
10.03.2020

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Revygruppa Fyr Laus org 996 866 033 et tilskudd på inntil kr 145 000,- til
gjennomføring av jubileumsforestilling 1.mai i Oslo Konserthus.
Tilskuddet gis ved at Andøy Kommune, Samskap inngår leiekontrakt med Oslo Konserthus,
store sal innenfor denne rammen.
Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).
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Bakgrunn for saken:
Revygruppa Fyr Laus feirer 30 år i 2020, og markerer jubileet med revyoppsetning i Oslo
Konserthus, store sal den 1.mai. Markeringen er et stort løft for en lokal revygruppe, og
vil kreve stor innsats av revygruppen både i form av timer og økonomiske midler.
Revygruppa var på det tidspunktet de skulle bestemme seg for om de skulle gå i gang
med en oppsetning, avhengig av å forplikte seg i en kontraktsinngåelse med Oslo
Konserthus. De tok kontakt med arbeidsutvalget i Samskap med forespørsel om
muligheten for at Andøy Kommune, Samskap kunne stå som kontraktspart på en
kostnad inntil kr.145 000,-. Arbeidsutvalget diskuterte saken og aksepterte
kontraktsforholdet. Saken tas nå opp for formelt vedtak.

Faktiske opplysninger:
Revygruppa Fyr Laus setter opp jubileumsforestilling i Oslo Konserthus store sal 1.mai
2020. Leie av lokale inklusive teknisk utstyr, vakter mm beløper seg til kr.145 000,-.

Vurdering:
En oppsetning av en lokal revy i hovedstaden vil bidra til å sette fokus og oppmerksomhet
på Andøy og kommunens kulturliv hos et publikum som ellers ikke nås. På bakgrunn av
dette vurderes det som positivt å bidra med et tilskudd til revygruppa Fyr Laus til dekning
av kostnader til leie av Oslo Konserthus.
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