ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

18.06.2020
Samskap
Kl. 15.00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på 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 H. Solsvik
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
40/2020
41/2020
42/2020

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
27.05.2020
OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET I ANDØY
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
40/2020

Arkivsaksnummer
20/619

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
18.06.2020

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27.05.2020
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
41/2020

Arkivsaksnummer
20/619

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
18.06.2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET I ANDØY
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
42/2020

Arkivsaksnummer
20/619

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
18.06.2020

Forslag til vedtak:
Programstyret i Samskap anbefaler at Andøy Kommune, sammen med Nordland Fylkeskommune,
søker Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om kommunens egenandel til
omstillingsprogrammet inntil kr 15 millioner, kan anvendes som egenkapital for etablering av et
kommunalt utviklingsselskap som forestår planlegging, utbygging og drift av industriområde
tilknyttet Andøya Spaceport.
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Bakgrunn
Styret i Samskap er av kommunestyret i Andøy gitt følgende oppdrag:
1. Samskap gis i oppdrag å utrede handlingsrommet tilknyttet bruk av omstillingsmidler
for å legge til rette for etablering av et industriområde tilknyttet Andøya Spaceport.
2. Kommunestyret ønsker at Samskap spesielt skal utrede anvendelse av
omstillingsmidler for etablering av et kommunalt utviklingsselskap som forestår
planlegging, utbygging og drift av industriområdet.
3. Kommunestyret forutsetter at eventuelle konsekvenser for omstillingsplanen og
handlingsplaner blir redegjort for.
Samskap vurderer oppdraget slik at kommunestyret ikke ønsker at Samskap skal vurdere mulig
anvendelse av omstillingsmidler til andre modeller enn et kommunalt utviklingsselskap.

Faktiske opplysninger
Omstillingsplan for perioden 2019-2023 ble vedtatt av kommunestyret den 25.02.2019. Her er det
utpekt 7 innsatsområder for omstillingsarbeidet, blant annet «Teknologi og kompetanse» som er
særlig innrettet mot Andøya Space Center og de muligheter som er innenfor romvirksomhet. I
tillegg er innsatsområdet «Attraktiv næringskommune» viktig i denne sammenheng med fokus på
infrastruktur og attraktive næringsarealer.
Fra omstillingsplanen:
Teknologi og kompetanse
Strategi: Utvikle de fortrinn Andøy har gjennom sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur.
Mål: Andøy fremstår som en ledende teknologikommune
Andøya Space Center (ASC) med underliggende selskaper er en unik nasjonal virksomhet, med
spisskompetanse innenfor en fremtidsrettet teknologi. ASC har samarbeidspartnere og kunder fra
store deler av verden, og har flere prosjekter av nasjonal betydning. Med den infrastrukturen som
finnes i Andøy i dag, samt den geografiske plasseringen, har ASC et konkurransefortrinn innenfor
oppskyting av kommersielle satellitter. Samtidig kan de gjennom knoppskyting og samarbeid bidra
til utvikling av lokale leverandører og kunnskapsmiljø.
Attraktiv næringskommune
Strategi: Bidra til at Andøy er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere og drive næring.
Mål: Andøy skal være en løsningsorientert kommune for å etablere og drive næring i.
Det er særlig viktig at det finnes god infrastruktur og attraktive næringsarelaer for etableringer.
Andøy kommune har hovedansvar for dette innsatsområdet, og mye av arbeidet vil måtte gjøres
av politisk og administrativ ledelse.
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En realisering av Andøya Space Port vil være av stor betydning for etablering av nye arbeidsplasser
i kommunen direkte tilknyttet ASP, men vil også gi mulighet for annen næringsutvikling
(leverandørindustri, servicenæringer osv).
Stortingets vedtak om kr 365 millioner i tilskudd og egenkapital til etablering av Andøya Space Port
er en del av det totale investeringsbehovet, og en forutsetning for bevilgningen er at opparbeiding
av industriområdet for lokalisering av administrasjon, lager, inkubator og leverandørbedrifter må
foretas av andre.
Fra Omstillingsplan om finansiering:
«Følgende plan for årlige vedtak om finansiering legges til grunn, med videreføring av ikke forbrukt
tilsagn:
Finansiering
(mill. kr)
KMD
Nordland
Fylkeskommune
Andøy kommune
SUM
Forbruk/budsjett

20172018
45
2,5

2019

2020

2021

2022

15
2,5

10
2,5

10
2,5

10
2,5

4
51,5
25

2,5
20
38

2,5
15
16

2,5
15
16

2,5
15
16

2023 Total
ramme
5
95
2,5
15
1
8,5
14

15
125 mill.
125 mill.

Andel i %
76%
12%
12%
100%
100%

Budsjett fordelt på innsatsområder utarbeides i den årlige handlingsplan.»

Vurdering
Administrasjonen vurderer det som mulig at Andøy Kommune sammen med Nordland
Fylkeskommune kan søke Kommunal og moderniseringsdepartementet å anvende kommunens
egenandel til omstillingsprogrammet inntil kr 15 millioner, som egenkapital for etablering av et
kommunalt utviklingsselskap som forestår planlegging, utbygging og drift av industriområde
tilknyttet Andøya Spaceport.
Administrasjonens vurdering er at revidert omstillingsplan for perioden 2019-2023 og
handlingsplan 2020 kan opprettholdes. Dersom behov for økte ressurser innenfor de aktuelle
satsingsområdene har styret fullmakt til å gjøre nødvendige omdisponeringer i handlingsplanen.
Dersom Andøy Kommune og Nordland Fylkeskommune sin søknad innvilges anbefaler
administrasjonen at frigjorte midler rapporteres som enkeltvedtak for hele omstillingsperioden
under innsatsområde «Attraktiv næringskommune».
Andøy Kommune må i tilknytning til den kommunale andelen av omstillingsbevilgningen avklare
følgende forhold:
·
·
·

Den finansieringsmessige fordelingen av alle enkeltvedtak/tilsagn hittil i
omstillingsprogrammet må avklares med Nordland fylkeskommune.
Andøy kommunes driftstilskudd til Andøy reiseliv i 2019 og 2020 sett i forhold til
reglene for bruk av omstillingsbevilgningen
Dialog med fylkesmannen i Nordland i forhold til Kommunelovens bestemmelser om
konsekvenser for lovpålagt kommunal drift.
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Analyse budsjett og finansiering:
Finansiering
2017- 2019 2020 2021 2022
(mill. kr)
2018
Forbruk/budsjett i hht omstillingsplan
25
38
16
16
16
Finansiering fra KMD og NFK (forutsatt i
47,5
17,5 12,5 12,5 12,5
omstillingsplan)
Vedtatt finansiering fra KMD
Vedtatt finansiering fra NFK
Finansiering KMD/NFK ikke vedtatt
Forbruk hittil (2017-2018 og 2019),
budsjett 2020 vedtatt handlingsplan og
budsjett 2021-2023 vedtatt
omstillingsplan
Utgående saldo

45
2,5

15
5

2023 Total
ramme
14 125 mill.
7,5 110 mill

0
0

25

16

23

12,5
16

22,5

26,5

3,5

0

16
16

14
14

0

0

Vedtatt finansiering fra Andøy Kommune
4
2,5
2,5
2,5
2,5
Forbruk/budsjett midler fra AK
0
0
15
0
0
Utgående saldo
4
6,5
-6
-3,5
-1
*Gjenstår vedtak av Andøy Kommunes finansiering av egenandel for 2023.

1*
0
0

110 mill

15 mill
15 mill

Handlingsplan for 2019 hadde et totalbudsjett på kr 38 millioner, hvorav 15 millioner var avsatt til
innsatsområdet «Teknologi og kompetanse» på bakgrunn av forventning om prosjekt fra Andøya
Spaceport. Faktisk forbruk ble kr 1,1 millioner til andre prosjekter relatert til Teknologi og
kompetanse.
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