ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

15.04.2021
Kommunestyresalen
Kl. 09.00-13.00

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 H. Solsvik
Styreleder

Saksliste
Sak nr.
18/2021
19/2021

24/2021
25/2021

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
11.03.2021
SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
ORIENTERINGER
SØKNAD SAK 21/177 ÅBERGSJORD GÅRD
SØKNAD SAK 21/237 VESTERÅLEN
NÆRINGSLIVSSAMARBEID
SØKNAD SAK 21/276 BLEIK FISK AS
SØKNAD SAK 21/278 AGATON SAX ANDENES AS

26/2021

SØKNAD SAK 21/308 TONE NORHEIM ENK

27/2021

KLAGE SAK 20/1250 MICROCLEAN AS

28/2021

EVALUERING AV STYREMØTE

20/2021
21/2021
22/2021
23/2021

U.off, jfr.
Offentlighetslovens §13
og Forvaltningslovens §
13.2
U.off, jfr.
Offentlighetslovens §13
og Forvaltningslovens §
13.2
U.off, jfr.
Offentlighetslovens §13
og Forvaltningslovens §
13.2
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
18/2021

Arkivsaksnummer
21/393

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11.03.2021
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
19/2021

Arkivsaksnummer
21/393

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 11.03.2021 godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
20/2021

Arkivsaksnummer
21/393

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021

Følgende saker er behandet av arbeidsutvalget på delegasjon:
Ingen saker siden forrige styremøte.
Følgende saker er behandet av programleder på delegasjon:
Sak 21/176, Nordmela Landhandleri & Kafe AS, orgnr 914798183. Tilsagn inntil kr 49 875,til forprosjekt ”Selvbetjent døgnåpen butikk”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente
kostnader, totalt kr 99 750,-. Gitt som bagatellmessig støtte under innsatsområde
"Utvikling andre næringer". Prosjektet skal utrede muligheten for å få på plass ett system
for selvbetjent døgnåpen butikk for å imøtekomme fremtidens behov med økt
kundestrøm utover den tiden vi har bemannet butikk
Sak 21/318, Runa Hansen ENK, orgnr 926764845. Tilsagn inntil kr 24 500,- til forstudie
”Arctic Bees”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 49 000,-.
Gitt som bagatellmessig støtte under innsatsområde “Naturbaserte næringer”. Etablering
av birøkting i Andøy med mål om honningproduksjon til lokalt salg.
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERINGER
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
21/2021

Vedlegg:
Dok.dato
09.04.2021

Arkivsaksnummer
21/393

Utvalg
SAMSKAP

Tittel
Økonomi per handlingsplanperiode 2021

Møtedato
15.04.2021

Dok.ID
162298

Administrasjonen orienterer om:
- Portefølje
- Økonomi
- Handlingsplan
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/177 ÅBERGSJORD GÅRD
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
22/2021

Arkivsaksnummer
21/177

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Einar Åbergsjord, org.nr 990703256 et tilskudd på inntil kr.50.000,- til
forstudie ”Utredning Åbergsjord Gård”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente
kostnader, totalt kr.100.000,-.
Tilskuddet gis under innnsatsområde «Naturbaserte næringer»
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.04.21 – 01.09.21
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:
Einar Åbergsjord er en gårdbruker på Åbergsjord i Andøy ønsker å se på muligheter for å
modernisere driftsbygningen enten ved renovering eller nybygg, samt øke produksjon av
melk og kjøtt.

Faktiske opplysninger:
Søker

Einar Åbergsjord, org.nr: 990703256

Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer

Utredning Åbergsjord Gård
Forstudie
21/177
6/2
Brita Erlandsen
52 000

Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp
Vurdering Offentlighet

Ikke unntatt offentlighet:
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til
Offentlighetslovens §13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2
opplysninger av forretningsmessig karakter.

SØKER
Enkeltpersonsforetak registrert 04.01.2007. med adresse Åbergsjord, Andøy kommune.
Formålet er storfedrift, melkeproduksjon og sauehold. Daglig leder er Einar Åbergsjord.
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Økonomisk
gjennomføringsevne
Menneskelige
ressurser

ENK
Foretaket har tilstrekkelig økonomi til å gjennomføre
prosjektet
Søker har gode menneskelige ressurser til å gjennomføre
prosjektet.

Effektmål
En utbygning og modernisering vil sikre minimum to arbeidsplasser de neste 20 -25 årene.
Samt opprettholde og øke produksjonen av melk og storfekjøtt. Riktige valg av løsninger
kan også styrke økonomien til bedriften. Utbygging og modernisering vil være avgjørende
for et framtidig generasjonsskifte, eller evt. et salg av bedriften på det åpne markedet.
Resultatmål for hovedprosjekt
Når utbygging er gjennomført vil bedriftens produksjon øke (avhengig av valgt alternativ
kan produksjonen økes mellom 30 -200%), og arbeidsforholdene vil bli etter dagens
standarder.
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Resultatmål for denne fasen
Dokumentasjon på teknisk standard på dagens bygningsmasse.
Beslutning om renovering med påbygg, eller nybygg.
Utarbeidelse av driftsplan for gjennomføring av bruksutbygging.
Rammer og avgrensning
Denne fasen bør være avsluttes senest 01.09.2021, slik at et fullstendig søknadsgrunnlag
for innovasjon Norge kan utarbeides innen 31.12.2021
Endelig beslutning om bruksutbygging, utarbeidelse av byggetegninger, søknad til
innovasjon Norge, og søknad om byggetillatelse inngår ikke i denne fasen.
PROSJEKTORGANISASJON

Oppdragsgiver/ prosjekteier (A-eier): Einar Åbergsjord
Prosjektansvarlig: Einar Åbergsjord
Prosjektleder: Einar Åbergsjord
GJENNOMFØRING

Hovedaktivitet

Hensikt

Viktige deloppgaver

Resultat

Vurdere teknisk tilstand
på dagens driftsbygning

Avgjøre om
modernisering er
hensiktsmessig
Avgjørende for
videre
utbyggingsplaner
Beregne om
hovedprosjekt er
økonomisk
bærekraftig

Tømme gjødselkjeller, leie
inn konsulent firma.

Få et
beslutningsgrunnlag

Utarbeide skisser og
kostnadsoverslag

Kartlegge kostnader

Engasjere konsulent fra
TINE eller NLR

Ferdig plan

Beslutte om det skal
renoveres eller bygges
nytt
Utarbeide driftsplan

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Naturbaserte næringer
Sysselsettingseffekt
I hovedsak sikring av to arbeidsplasser
Innovasjon
Det ligger muligheter for innovative løsninger i det som skal
utredes
Samarbeid
Ikke et samarbeidsprosjekt
Risiko
Liten risiko i denne fasen
Bærekraft
Prosjektet tar sikte på sikre økonomisk, sosial og miljømessig
bærekraft
Samfunnseffekt
Prosjektet vil bidra til at antall bruk i Andøy opprettholdes og
at kulturlandskapet holdes i hevd
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BUDSJETT
Aktivitet

Vurdering av gjødsellager,
ekstern rådgivning
Skisser, ekstern rådgivning
Utarbeide driftsplan, ekstern
rådgivning
Sum

Beregnet
kostnad

Godkjent
kostnad

Kr 50 000

Kr 50 000

Godkjent
egen tid i
kr
Kr 14 000

Godkjent
antall
timer
40

Kr 25 000
Kr 25 000

Kr 25 000
Kr 25 000

Kr 7 000
Kr 7 000

20
20

Kr 100 000

Kr 100 000

Kr 28 000

80

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadene synes å være rimelige ift det som skal gjøres
Bruk av egne
Egen innsats vurderes som avgjørende for prosjektet
ressurser
FINANSIERING
Finansieringskilde
Egeninnsats
Egenkapital
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel
28 %
22 %
50 %
100%

Beløp
Kr 28 000
Kr 22 000
Kr 50 000
Kr 100 000

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
50%
Utløsende effekt
Vurderes å være noe utløsende
Statsstøtteregelverk
Bagatellmessig støtte

Vurdering:
Landbruk er et av innsatsområdene i omstillingen og hovedhensikten er å opprettholde
antall aktive bruk i Andøy. Andøy har i dag en variert og livskraftig landbruksnæring. Det er
viktig å opprettholde dette både mht lokal verdiskaping, fagmiljø samt bevaring av
kulturlandskapet i kommunen.
Forprosjektet har som formål å fremskaffe kunnskap om løsninger for utvikling av gården
med mål økt matproduksjon, herunder kostnadsoverslag over nødvendige investeringer,
driftsplan og beregning av økonomisk handlingsrom. Administrasjonen vurderer det som
viktig å bidra til at Andøy er fortsatt skal være en attraktiv landbrukskommune og er
positiv til dette prosjektet.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Åbergsjord Gård innvilges tilskudd inntil kr 50.000,- til gjennomføring av prosjektet
”Utredning Åbergsjord Gård”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50% av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/237 VESTERÅLEN NÆRINGSLIVSSAMARBEID
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
23/2021

Arkivsaksnummer
21/237

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021

Forslag til vedtak:
Samskap avslår søknad fra Vesterålen Næringssamarbeid, org nr, 998 496 179 om et
tilskudd på inntil kr 900.000,- til forprosjekt ”Best på yrkesfag”.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Søknaden baserer seg på et «forstudie» gjennomført av Vesterålen Næringssamarbeid (VNS) med
en kostnadsramme på ca. 250.000 finansiert av VNS. Konklusjonen av forstudiet ble at næringslivet
og offentlig forvaltning har, og vil få, mangel på yrkesfaglig kompetanse. Det ble derfor stor
enighet i alle kommuner og VGS i Vesterålen om å videreføre arbeidet i et forprosjekt.
Nordland opplever befolkningsnedgang, dette gjelder spesielt gruppen i 16-20 år. I Vesterålen
holder antallet 16-åringer seg ganske stabilt de neste 10 årene på gjennomsnittlig 398 elever årlig.
Nedgang i befolkningstall fører til endringer i videregående skolestruktur og redusert tilbud ved de
ulike videregående skolene. Flere tilbud samles på et sted i regionen, noe som innebærer at flere
må pendle og bo på hybel. Ny læreplan gir til økt spesialisering på VG2 og oppsplitting av noen
VG2- fag. Dette innebærer en større vektlegging av formalisert samarbeid mellom skole og
næringsliv enn tidligere.
I tillegg til svak befolkningsvekst, viser Nordland fylkeskommunes tall at det i dag kun er om lag 50
% av yrkesfagelevene som tar fagbrev etter VG2 i Nordland. Sammen med den demografiske
utviklingen, gir dette store rekrutteringsutfordringer for flere bransjer i næringslivet. Mangelen på
fagbrev begynner å bli en stor utfordring for svært mange aktører, i ulike bransjer. I 2020 har
pandemiutbruddet vist hvor sårbart det lokale næringslivet er med tanke på å ha nok kompetent
arbeidskraft, og hvor avhengig næringslivet er av innleid utenlandsk arbeidskraft.
Utfordringene med lave ungdomstall og at for få fullfører yrkesfag, krever samarbeid mellom alle
parter. Partnerskapet bak Best på yrkesfag mener at vi kan oppnå resultater ved å samarbeide
målrettet og systematisk over fire år i hele regionen. Vi ønsker at det skal være godt
gjennomtenkte valg som eleven tar, på bakgrunn av godt samarbeid mellom foresatte, skolene og
næringslivet.
Partnerskapet som står bak prosjektet består av næringslivet, kommunene og de videregående
skoler i Vesterålen.
Vesterålen næringslivssamarbeid (VNS) er en næringspolitisk samarbeidsorganisasjon som utgår av
næringsforeningene i Øksnes, Bø, Hadsel, Sortland og Andøy kommuner. VNS representerer
indirekte 310 bedrifter i regionen innenfor alle bransjer, og 15 av de største bedriftene er direkte
medlemmer hos VNS. Samtlige kommuner og videregående skoler i regionen er også partnere i
samarbeidet: Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland
kommune og Øksnes kommune. Andøy videregående skole, Hadsel videregående skole og Sortland
videregående skole.
Prosjektet er forankret i Vesterålen regionråd.

I Andøy står følgende bedrifter direkte bak prosjektet og har underskrevet avtale om det;
Andøy Energi AS, Karstein Kristiansen Entreprenør AS, Andøya Space AS, og LNS AS.

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer

Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Vesterålen Næringssamarbeid, org nr 998 496 179
Best på yrkesfag
Forprosjekt
21/237
23.02.2021
Brita Erlandsen
900.000,-
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Vurdering Offentlighet
Saken er vurdert til ikke å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til
Offentlighetslovens §13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og/eller §13.2
opplysninger av forretningsmessig karakter.
SØKER
Vesterålen næringslivssamarbeid (VNS) er en næringspolitisk samarbeidsorganisasjon som
utgår av næringsforeningene i Øksnes, Bø, Hadsel, Sortland og Andøy kommuner. VNS
representerer indirekte 310 bedrifter i regionen innenfor alle bransjer, og 15 av de største
bedriftene er direkte medlemmer hos VNS. Samtlige kommuner og videregående skoler i
regionen er også partnere i samarbeidet: Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel
kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune. Andøy
videregående skole, Hadsel videregående skole og Sortland videregående skole. I Andøy
står følgende bedrifter direkte bak prosjektet og har underskrevet avtale om det; Andøy
Energi AS, Karstein Kristiansen Entreprenør AS, Andøya Space AS, og LNS AS.
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Økonomisk
gjennomføringsevne
Menneskelige
ressurser

Lag/forening
Foretaket er en forening som har nok ressurser til å
gjennomføre denne prosjektfasen.
Det er stilt menneskelige ressurser til rådighet

Effektmål
Effektmålet for prosjektet er at ungdommene i Vesterålen skal vite enda mer om
(yrkes)mulighetene her hjemme i Vesterålen, før de bestemmer seg for utdanning. Vesterålen Best
på Yrkesfag vil knytte Vesterålen tettere sammen på tvers av kommunegrenser, og fjerne skiller
mellom næringsliv og offentlig sektor. Vi mener VBY vil bidra til å bygge stolthet og identitet rundt
yrkesfag, og rundt mulighetene som finnes til karriere og personlig utvikling i næringslivet i
Vesterålen. Det er langt større sjanse for å rekruttere arbeidstakere som bosetter seg og etablerer
seg i regionen, dersom de også går yrkesfagutdanning her. Innbyggere med fagbrev har også
tidligere etableringsmuligheter fordi de kommer tidligere ut i arbeidslivet og boligmarkedet, og
dette er positivt med tanke på befolkningsutvikling. Vesterålen trenger ungdom som utdanner seg
i tråd med arbeidslivets behov og som kan realisere seg selv nettopp her i regionen.

Resultatmål for hovedprosjekt
Formålet med prosjektet er å sørge for at ungdommene i regionen tar bevisste yrkesfagvalg når de
skal velge videregående opplæring, og at flere fullfører yrkesfagutdanningen.
Målgrupper
• Ungdom i Vesterålen i alderen 13- 18 år.
• Foreldre til ungdom i alderen 13 – 18 år.
• (Karriere-) Rådgivere i ungdomsskolen.
• Ungdom og voksne som ikke kan følge ordinær opplæring med fagbrevutdanning som mål.
• Vesterålinger generelt gjennom omdømmebygging.
• Næringslivet.
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Resultatmål for denne fasen
Prosjektet skal koordinere deltakere fra næringslivet som stiller opp i møter med elever og
foresatte og skolen fra 8.klasse og VG1. Dette skal evalueres, og søkes innarbeidet slike møter som
en fast praksis. Videre vil man undersøke muligheten for en lik oppfølging av elever og lærlinger i
alle vesterålskommuner.

Prosjektet tar også sikte på å få flere bedrifter til å tilby praksisplasser.
PROSJEKTORGANISASJON

Oppdragsgiver/ prosjekteier (A-eier): Vesterålen Næringslivssamarbeid
Prosjektansvarlig: styreleder Johnny Karlsen
Prosjektleder: ekstern
Prosjektgruppe: AU i VNS

Styringsgruppe:
Oddbjørn Toften, VNS, leder styringsgruppe
Eirik Strand, Sortland kommune
Janne A Fredriksen -Stokkers, Hadsel Videregående skole
Jenny Johnsen Tande, Bø kommune
Jarle Ragnar Meløy, Øksnes kommune (rådmann/komm.direktør)
Lill Pettersen, Varaordfører, Andøy kommune
Hugo Jacobsen, ordfører Lødingen kommune og leder regionrådet
Referansegruppe: Elever og lærlinger fra hele regionen
Samarbeidspartnere

Det er ønskelig for VBY å støtte opp under alle positive tiltak og prosjekter som bidrar til å
oppnå prosjektets mål. Vi vil gå i dialog med opplæringskontorene, NAV, prosjektet Ung i
Vesterålen, OPUS og andre aktuelle samarbeidspartnere, for å støtte opp under
samarbeidsområder som bidrar til å realisere prosjektets målsetting.
Milepæler
Nr.
01
02
03
04
05
05

Dato
Mars 21
Juni 21
Juni 21

Tilstand/Hendelse
Oppstart av prosjektet – organisere arbeidspakke 2
Status antall søknader i VGS i Vesterålen
Antall inngåtte lærlingeplassgarantier blant bedrifter og kommuner i
Vesterålen siden september 2020
Aug. 21 Skolestart – oppstart arbeidspakke 1
21/22 Kvartalsvis rapportering fra prosjektleder til prosjektansvarlig/styringsgruppe.
Juni 22 Evaluering første skoleår, og veivalg videre.

Risikofaktorer
Risikofaktor
Nedleggelser av Yrkesfag
Manglende finansiering

Covid 19, møter

S

K

RF Mottiltak
Søkere til elevplasser, nok praksisplasser i bedrift, nok
læringsplasser i bedrifter
God kommunikasjon med de største bidragsytere som
Samskap og Samfunnsløftet. Dersom bortfall vil prosjektet
bli betydelig redusert dersom man ikke får nye inn på
finansieringssiden.
Møter digitale flater.
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GJENNOMFØRING

Hovedaktivitet

Hensikt/målbart Viktige Resulta
delopp t
- gaver
Arbeidspakke 1. Næringslivet skal bidra mer til
Antall
systematisk kompetanseheving om arbeidslivet
ungdomsskoleklasse
blant elever, foresatte og rådgivere gjennom felles r med foresatte som
arenaer
har fått besøk
Antall VG1-klasser
med foreldre som
har fått besøk Antall
skoler og
kommuner som er
besøkt
Antall bedrifter som
har deltatt
1.2 Prosjektet deltar i undervisning i faget
Antall skoler og
Utdanningsvalg
kommuner som er
besøkt
Antall 8.klasser som
har fått besøk
1.3 Kompetansehevende samarbeid med rådgivere Antall møter,
i grunnskolen gjennom faste møtearenaer der
bedriftsbesøk og
jobbmuligheter i næringslivet presenteres
webinarer der
rådgivere i
Vesterålen er
invitert Antall
deltagere fra
grunnskolene,
kommunevis
Hvilke typer
bransjer har bidratt
under i disse
møtene
Arbeidspakke 2. Vesterålens serviceerklæring
overfor hybelboere. Skape trygghet hos
ungdommer og foresatte, bidra til
omdømmebygging av opplæringstilbudet
2.1 Innsamling av «Best practice» under oppfølging En oversikt over
av elever og/eller lærlinger og hybelboere fra
«Best practice»
oppvekstsjefene, de videregående skolene og
deles i
medlemmene i Vesterålen Næringslivssamarbeid partnerskapet og
bidrar til en felles
serviceerklæring
2.2 Lage en felles serviceerklæring i Vesterålen som Antallet kommuner,
alle elever og foresatte får når elever skal flytte på skoler og
hybel og/eller begynne i videregående opplæring opplæringsbedrifter
som skriver under
på
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serviceerklæringa
Antallet skoler og
bedrifter som følger
opp tiltakene i
serviceerklæringa
2.3 Lage en oversikt over elever /lærlinger som har En utarbeidet
ulik
oversikt som alle
skoleadresse/læreplass/bostedsadresse/hybeladres skolene og/eller
se for å sikre at alle får et tilbud på ettermiddagstid vertskommunene
har tilgang på,
avklart mht.
personvernregler
2.4 Finne nasjonale og/eller regionale resultater på
hvordan bedret oppfølging gir større grad av
gjennomføring på yrkesfag
Arbeidspakke 3. Fleksibel fagopplæring og nok
læreplasser
3.1 Få flere bedrifter til å tilby praksisplasser til
Antall bedrifter som
rettighetselever
tilbyr praksisplasser
Antall praksisplasser
som tilbys
3.2 Få flere bedrifter til å tilby/delta i alternativt
Antall bedrifter som
opplæringstilbud til rettighetselever og voksne, i
deltar i alternativt
samarbeid med skolene/OPUS, Ung i Vesterålen, opplæringstilbud til
NEET (not in education, employment, or training)
rettighetselever og
voksne
3.3 Få på plass flere læreplassgarantier i næringsliv Antallet inngåtte
og offentlig sektor
læreplassgarantier i
regionen
Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Andre næringer
Sysselsettingseffekt Ingen
Innovasjon
Liten
Samarbeid
Dette er et samarbeidsprosjekt
Risiko
Risikoene er vurdert og mottiltak beskrevet i planen
Bærekraft
Den sosiale dimensjonen i bærekraftsmålene er mest
fremtredende.
Samfunnseffekt
Prosjektet har en positiv samfunneffekt ved at flere vil kunne
gjennomføre den opplæringen de har startet på. På den annen
side så har Nordland/Vesterålen et visst antall ungdommer og
det er også et behov for å øke andelen elever ved
studieforberedende utdanning. Særlig i Nordland, som i dag
ligger under landsnivået med andelen elever ved
studieforberedende utdanning. (38%/28%, tall fra 2017)
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Uttalelse fra andre:
Henvendelse til søker v/styreleder er gjort med følgende spørsmål med svar merket
blått:
Bakgrunn
Forstudie:
Har dere konkrete resultater/rapport fra denne?
Det er ikke gjort noen formell forstudie ift malen til Samskap. Det er imidlertid gjort en
nøye gjennomgang og vurdering av prosjektet. I tillegg har svært mange vært involvert i
avklaringer frem mot det vi har valgt å kalle hovedprosjekt.
Rapporter og notat fra dette vedlegges.
Forankring
Regionrådet:
Er det gjort et vedtak i regionrådet om gjennomføring av dette prosjektet?
Det er ikke gjort formelt vedtak i Regionrådet, men VNS har 2 ganger vært i AU i
Regionrådet og presentert saken. I tillegg er leder av Regionrådet gått inn i
styringsgruppen.
Partnerskap:
På hvilke måte er Andøy næringsforening med i prosjektet?
Prosjektet er et regionalt prosjekt som gjør at VNS er ansvarlig og jobber med dette.
Andøy Næringsforening har hele tiden «vært med» på samme måte som øvrige foreninger
i Vesterålen;
deltatt på styremøter der dette har vært behandlet (både med daglig leder og styreleder)
og har der stilt seg bak prosjektet. De var likeledes også involvert med å samle inn
underskrifter fra næringslivet ifm avtaler om lærlingeplasser og praksisplasser.

Søknadsbeløp
Hva er årsaken til at det er omsøkt Andøy kommune v/Samskap om et betydelig større
beløp ut over det andre kommuner i Vesterålen skal bidra med?
Vi har søkt Samskap om midler uavhengig av søknader til den enkelte kommune.
Andøy kommune blir i likhet med øvrige kommuner i Vesterålen søkt om midler til
finansiering uavhengig av søknaden til Samskap.
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BUDSJETT
Kostnader

Finansieringen skal dekke prosjektledelse, herunder oppfølging og koordinering av
tiltakene under de ulike arbeidspakkene. Kommunene og fylkeskommunen vil i tillegg
bidra med egeninnsats som skal dokumenteres.
Tiltak
Arbeidspakke 1.1
Arbeidspakke 1.2
Arbeidspakke 1.3
Arbeidspakke 2.1
Arbeidspakke 2.2
Arbeidspakke 2.3
Arbeidspakke 2.4
Arbeidspakke 3.1
Arbeidspakke 3.2
Arbeidspakke 3.3
Administrasjon,
tilrettelegging for
arbeidsgrupper,
referansegruppe
styringsgrupper mv.
Bevertning og leie av
lokaler
Utarbeiding av materiell
Totalbudsjett

Budsjett per år

Budsjett hele
prosjektperioden
585600,264000,270400,144000,96000,0,40000,192000,144000,144000,600000,-

146 400,66 000,67 600,36 000,24 000,0,10 000,48 000,36 000,36 000,150 000,-

30 000,-

120000,-

200 000,850 000

800000,3.400 000,-

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Dette er et prosjekt som skal gå over flere år, 2021-25 og det
forutsettes at prosjektet har en fornuftig vurdering av
kostnadene
Bruk av egne
Styret i VNS bidrar in prosjektet med timer
ressurser

FINANSIERING
Finansieringskilde
Samfunnsløftet
Samskap
Næringslivet
Kommunene, fordelt etter folketall
Nordland fylkeskommune
Sum%

Beløp
900.000
900.000
800.000
400.000
400.000
Kr 3.400.000

Andel
26,5%
26,5%
23,4%
11,8%
11,8%
100 %
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Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
26,5% - dette er høyt ift hva andre i prosjektet og andre
kommuner i Vesterålen skal bidra med.
Utløsende effekt
Søknadsbeløpet til Samskap er sammen med søknaden til
Samfunnsløftet, den største andelen, i så måte er det
sannsynlig at det er noe utløsende
Statsstøtteregelverk Lovlig støtte

Vurdering:
Omstillingsprogrammet Samskap er en del av Andøy kommune, og skal bidra til økt
sysselsetting, et robust og variert nærings- og samfunnsliv, i Andøy.
Dette er et bra prosjekt mht til yrkesfag, særlig med tanke på å øke gjennomføringsgraden
av yrkeskoleelever. Det vil kunne bidra til at ungdommer blir i regionen, samtidig som
bedrifter vil ha tilgang på lærlinger fra hele Vesterålen.
Dette er et samarbedsprosjekt med alle kommunene i Vesterålen og det stilles spørsmål
om forankringen er tilstrekkelig i regionrådet og andre samarbeidspartnere som er nevnt i
prosjektbeskrivelsen.
Dette prosjektet vil kunne bidra positivt i Andøy, men administrasjonen mener det er av
flere årsaker ikke er naturlig å innvilge støtte. Samskap skal i hovedsak bidra i tidlig fase og
dette prosjektet har en karakter av hovedprosjekt mht størrelse og tid. Det er også viktig
at prosjekter har en strategisk forankring for å sikre videreføring. Administrasjonen stiller
også spørsmål om omstillingsprogrammet i Andøy skal finansiere en så stor andel av et
prosjekt som gjelder hele Vesterålen.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Vesterålen Næringssamarbeid avslås.
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ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 21/276 BLEIK FISK AS
Saksbehandler
Robin Jørgensen

Saksnr.
24/2021

Arkivsaksnummer
21/276

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021

Forslag til vedtak:
Samskap innvilger Bleik Fisk AS, org.nr 917 030 847 et tilskudd på inntil kr 235 000,- til
forprosjekt ”Effektiv arealforvaltning og nye forretningsområder”. Tilskuddet er avgrenset
til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.470 000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Naturbaserte næringer»
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.02.2021.-30.09.2021.
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:
Bleik Fisk AS gjenåpnet fiskemottaket på Bleik til vinterfiske 2017. Før dette har lokalene
stått uten aktivitet siden 2009. Anlegget har stor bygningsmasse, men kun 50% er i bruk til
fiskemottak da videre håndtering av råstoffet skjer på Nordmela i samarbeid med J M
Nilsen Fisk AS. Istandsettelsen av operativ bygningsmasse, som ble gjort før åpning, besto
av nødvendige reparasjoner og midlertidige løsninger.
Etter gjennomført forstudie ble det identifisert noen driftsmessige bygningstekniske behov
som ble utbedret direkte. Utbedringene omhandlet i hovedsak mer permanente løsninger
for å ivareta krav og pålegg fra offentlig tilsyn. Dette ble godt mottatt hos mattilsynet og
anlegget fungerer i dag godt som transittmottak i samarbeid med JM Nilsen Fisk AS på
Nordmela.
Effektmålet er å utvikle Bleik Fisk til et moderne fiskemottak. Dette inkluderer en tilpasset
utnyttelse av selskapets arealer, ekstra liggekai, mer råstoff gjennom anlegget og et
utvidet tjenestetilbud for flåten sammenlignet med et tradisjonelt fiskemottak. Det er
også et mål å bruke bygningsmassen bedre og på en slik måte at dagens utendørslagring
kan flyttes inn. Dette vil gi et ryddig uteområde rundt anlegget til glede for alle. Som et
siste mulighet (drift av fiskemottaket er prioritert) skal det vurderes alternativ bruk av
gjenværende bygningsmasse.
Spørsmål som skal besvares i forprosjektet:
·
·
·

Er det mulig å tilrettelegge for ytterligere kaiplass der Martinkaia tidligere sto? Hvordan?
Kan det gamle salteriet mot øst brukes til lagring? Hvordan? Er det økonomisk forsvarlig?
Kan den gamle maskinhallen brukes som redskapsbu og lager? Hvordan? Er det
økonomisk forsvarlig?

Kan de to byggene lengst sør (‘Rødbua’ mot vest og bøterbua mot øst) brukes i reiselivseller alternativ sammenheng? Hvordan? I samarbeid med hvem? Er det økonomisk
forsvarlig?

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer

Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Bleik Fisk AS
Effektiv arealforvaltning og nye forretningsområder
Forprosjekt
21/276
02.03.2021
Robin V. Jørgensen
235 000,-

Vurdering 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.
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SØKER
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Økonomisk
gjennomføringsevne
Menneskelige
ressurser

Foretaket er et aksjeselskap
Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk
gjennomføringsevne.
De menneskelige ressursene i prosjektet er tilstedte.

Effektmål
·
·
·

Bleik Fisk skal bli et moderne fiskemottak, rigget for fremtiden.
Bleik Fisk skal bidra til at man beholder og utvikler en moderne kystfiskeflåte på Bleik.
Bleik fisk skal legge til rette for godt samarbeid mellom fiskere, samarbeidspartnere,
kontrollorgan, lokalsamfunn, fiskerinæringen i regionen og andre viktige interessenter.

Resultatmål for hovedprosjekt
·
·

Realisering av utarbeidet utvikling- og investeringsplan.
Utvikle Bleik Fisk AS til et bærekraftig og moderne landanlegg gjennom lønnsomme
investeringer.

Resultatmål for denne fasen
Det skal utvikles planer for Bleik Fisks tilgjengelige areal og bygningsmasse som svarer til
behov for både eksisterende drift som transittmottak og nye forretningsområder
identifisert i forstudiet. Disse planene deles i tre:
1. Flytebrygge og kaiplass
2. Lagringsplass og redskapsbuer
3. Reiseliv og / eller alternativ bruk av tomme lokaler

Det skal utvikles en risikovurdering og kostnadsestimat for de ulike områdene med en
finansieringsplan og driftsbudsjett som synliggjør hvordan investeringene vil påvirke
bedriftens økonomi.
Rammer og avgrensning
PROSJEKTORGANISASJON

Oppdragsgiver/prosjekteier (A-eier): Bleik Fisk AS – Rep: Jostein Martin Dalseng
Oppdragsgiver/prosjekteier (B-eier 1): Måtind AS – Rep: Petter Pettersen
Oppdragsgiver/prosjekteier (B-eier 2): J. M. Nilsen Fisk AS – Rep: Ole Johnny Nilsen
Oppdragsgiver/prosjekteier (B-eier 3): G. T. Madsen AS – Rep: Glenn Thomas Madsen
Oppdragsgiver/prosjekteier (B-eier 4): Forrøy AS – Rep: Odd Magne Kristiansen
Prosjektansvarlig: Jostein Martin Dalseng (Styreleder - Bleik Fisk AS)
Prosjektmedarbeider: Carl Martin Hatlestad (Daglig leder - Bleik Fisk AS)
Prosjektleder: Erling Hilstad (Sr. Prosjektleder – Egga Utvikling)
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Milepæler
Nr

Dato

1

Juni

2

Sep

3

Sep

Tilstand/Hendelse

Planer for bygningsmasse med økonomiske analyser og leveranser
fremlagt
Finansieringsprosess fullført med dokumentasjon i form
finansieringsbudsjett og evt. søknad til virkemiddelapparatet.
Fagrapport levert prosjektansvarlig.

Risikofaktorer
Risikofaktor
Begrenset deltagelse fra B
eiere som resultat av
driftsfokus i skreisesong
Leveransene fra
underleverandører er
vanskelig å
operasjonalisere som
resultat av uoversiktlig
prosjektlandskap med
mange ukjente faktorer:
Faglige råd farget av
synsing.

S
3

K
1

RF
3

2

2

4

Mottiltak
Prosjektet utvides i tidsomfang da
du i lav sesong kunne vært
gjennomført på kortere tid.
Det skal gjennomføres et
oppstartsmøte som avklarer og
spesifiserer forventninger til
samarbeid og leveranser.

GJENNOMFØRING

Hovedaktivitet

Hensikt

1A: Avklaring og
planlegging:
Flytebrygge og
kaiplass

Økt sannsynlighet for
suksess fremtidige
investeringer basert
på teknisk kunnskap
om nåsituasjon og
økonomisk omfang
av utbedringstiltak.

Viktige
deloppgaver
Intern avklaring for
oppdatert
lagringsbehov for
fiskere som ror fra
Bleik.
Byggetekniske
undersøkelser,
prosjektering av
nødvendig
utbedringer for å
nå nødvendig
bygningskvalitet til
å huse skisserte
funksjoner (ink.
kostnadsestimat
pr. område).

Resultat
Beslutningsgrunnlag innenfor
alle tre områder
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1B: Avklaring og
planlegging:
Lagringsplass og
redskapsbuer
1C: Avklaring og
planlegging:
Reiseliv eller
alternativ bruk av
tomme lokaler
2: Finansieringsprosess, med
presisering av
driftsmodell for
evt. nye
forretningsområder

3: Prosjektledelse
og administrasjon

Begunstige
utbedringer gjennom
å tilrettelegge og
forhandle frem
hensiktsmessige
finansieringsløsninger

Planmessig
gjennomføring av
prosjekt

Dialog med bank,
forankring av
muligheter og valg
hos eiergruppe,
evt. arbeid
etablering av
samarbeid med
virkemiddelapparat
Beslutningspunktmøter,
statusmøter,
oppfølging av
teknisk
underleverandør,
rapportering
prosjektregnskapsføring og -revisjon.

Finansiering for
realisering avklart

Planmessig
gjennom-føring av
forprosjekt

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Naturbaserte næringer
Sysselsettingseffekt 2 fulltidsansatte
Innovasjon
Prosjektet kan sees på som innovativt i den grad av at en ser på
muligheter for å kombinere anlegget opp imot andre aktører,
for å kunne utnytte lokalene på best mulig måte.
Samarbeid
Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere og tar inn over seg
å kommunisere med en rekke aktører, det er positivt og viktig
for å få en lokal forankring i prosjektet.
Risiko
Det er utarbeidet realistiske risikoer med gode mottiltak.
Bærekraft
Prosjektet vil se på den økonomiske bærekraften i selskapet og
få den forbedret.
Samfunnseffekt
Samfunnseffekten av prosjektet vil gi bedre utnyttelse av
området nede på havnen i Bleik. Som muligens vil gi liv i
lokalene slik at det kanskje blir en annen aktivitet i deler av
bygningsmassen en det som er i dag.

Uttalelse fra andre:
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BUDSJETT
Aktivitet

Beregnet
kostnad

1. Avklaring og planlegging
2: Finansierings-prosess
3: Prosjektledelse
4: Annet og uforutsett
Sum

Kr 250 000
Kr 95 000
Kr 100 000
Kr 25 000
Kr 470 000

Godkjent
kostnad

Godkjent
egen tid i kr

Kr 250 000
Kr 95 000
Kr 100 000
Kr 25 000
Kr 470 000

Kr 113 000
Kr 47 000
Kr 47 000
0
Kr 207 000

Godkjent
antall
timer
170
70
70
0
310 t

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadsnivået er innenfor, i forhold hva prosjektet skal ta for
seg.
Bruk av egne
Det stilles med betydelige egne ressurser i prosjektet.
ressurser
FINANSIERING
Finansieringskilde
Egeninnsats A-eier
Egeninnsats B-eier
Egenkapital A-eier
Tilskudd fra Samskap
Sum

Andel
26%
18%
6%
50%
100%

Beløp
123 000,84 000,28 000,Kr 235 000,Kr470 000,-

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
50%
Utløsende effekt
Finansiering av prosjektet har betydelig utløsende effekt.
Statsstøtteregelverk Bagatellmessig støtte.

Vurdering:
Det er sees på som positivt at Bleik Fisk As går videre fra en forstudie og inn i et
forprosjekt. Det er spesielt spennende at en ønsker å se på muligheter for hvordan en kan
utnytte lokalene på en bedre måte en det som blir gjort i dag, og hvordan det mulig kan
sees opp imot reiselivsnæringen. Prosjektet vil se på den økonomiske bærekraften i
selskapet og få den forbedret ved å se på mulighetene for vekst ut ifra
beslutningsgrunnlagene som prosjektet skal få lagt frem, som vil gi bedriften et godt
grunnlag for videre drift. I henhold til både handlingsplan og omstillingsplanen til Samskap
blir det vektlagt at en skal ta i bruk de naturgitte fortrinnene i Andøy. Vi ser prosjektet
harmonerer med målsetningen innenfor naturbaserte næringer, «Andøy har en høyere
grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer.» Det sees på som
veldig positivt at prosjektet er godt forankret hos eierne.
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ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Bleik Fisk AS innvilges tilskudd inntil kr 235 000,- til gjennomføring av prosjektet ”Effektiv
arealforvaltning og nye forretningsområder”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50% av godkjente
kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

EVALUERING AV STYREMØTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
28/2021

Arkivsaksnummer
21/393

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
15.04.2021
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