ANDØY KOMMUNE

Innkalling
for
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

17.06.2021
Teams
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. 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.
37/2021
38/2021
39/2021
40/2021

Sakstittel
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
27.05.2021
ORIENTERING
SAK 21/688 SAMSKAP, IVERKSETTING AV
VELKOMMEN HEIM
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
37/2021

Arkivsaksnummer
21/689

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
17.06.2021

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
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ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27.05.2021
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
38/2021

Arkivsaksnummer
21/689

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
17.06.2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.05.2021 godkjennes.
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ANDØY KOMMUNE

ORIENTERING
Saksbehandler
Brita Erlandsen

Saksnr.
39/2021

Arkivsaksnummer
21/689

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
17.06.2021

Administrasjonen orienterer om:
Andøy i Oslo, status og endring av plan for gjennomføring
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ANDØY KOMMUNE

SAK 21/688 SAMSKAP, IVERKSETTING AV VELKOMMEN HEIM
Saksbehandler
Siv Loe

Saksnr.
40/2021

Arkivsaksnummer
21/688

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
17.06.2021

Forslag til vedtak:
Samskap vedtar gjennomføring av «Iverksetting av Velkommen Heim» innenfor en
kostnadsramme på inntil kr. 450 000,- tilsvarende 100% av totalbudsjett.
Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktivt bosted»
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 17.06.2021-31.03.2022.

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.

Brita Erlandsen
Programleder
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Bakgrunn for saken:
Hovedprosjektet «Velkommen Heim» 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. For å informere
befolkningen om hva vi gjør, vil prosjektet være godt markedsført gjennom sosiale medier som
Facebook og Instagram. Gjennom markedsføring i sosiale medier vil mange få øynene opp og se at
vi satser på unge i Andøy. Det vil igjen bidra til å styrke omdømmet og identiteten til kommunen.
Målgruppen i dette prosjektet er først og fremst ungdom og unge voksne (16-35 år). Bakgrunnen
for valget er at det er de som skal leve i Andøy i fremtiden. Samtidig tror vi at tilrettelegging for at
Andøy skal bli en attraktiv bo- og besøkskommune for unge vil skape ringvirkninger for en enda
større målgruppe, gjennom både barn, aktivitet, frivillighet, møtesteder og et inkluderende
samfunn. Det betyr ikke at alle tiltak i prosjektet kun er rettet mot denne aldersgruppen, men at
man ser fordelen det vil gi til deler av målgruppen.
I Samskaps handlingsplan 2021 ble det trukket frem noen enkeltprosjekt som Velkommen Heim
skal jobbe med i år. I denne fasen av hovedprosjektet søker vi om å starte opp med tre prosjekt:
Plattform, Jobb til begge to og en rekke arrangementer.

Faktiske opplysninger:
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Samskap
Iverksetting av Velkommen Heim
Hovedprosjekt
21/688
Siv Loe
450 000,-

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.
Effektmål
Andøy er et attraktivt sted å bo, leve og jobbe, spesielt for de mellom 16-35år.
Resultatmål for hovedprosjekt
·
·
·
·

Økt trivsel blant unge i Andøy
Økt andel unge innbyggere
Økt tilbakeflytting
Økt tilflytting
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Plattform
I dag bruker Velkommen Heim sosiale medier for å nå ut til målgruppen. Det fungerer til å dele
nyheter her og nå, men det er ikke en brukervennlig plattform for å finne spesifikk informasjon.
Derfor har vi sett at vi trenger en egen nettside med en god mobilutgave.
Informasjon som kan være nyttig å ha på en slik plattform er: Ledige jobber, ledige leiligheter til
leie, boliger til salgs, eiendommer til salgs, fritidstilbud med kontaktinformasjon, arrangement
kalender, informasjon om bygdene i kommunen og informasjon om næringslivet – men spesifikt
hva vi skal ha med skal utarbeides i dette forprosjektet.
Andøy kommune har i dag ei nettside med mye god informasjon. Forskjellen fra nettsiden vi skal
utvikle og den kommunale nettsiden er at denne nettsiden er ungdommelig, lettlest, mobilvennlig
og kun har nyheter rettet mot ungdom og unge voksne. Samtidig kan den brukes som et
rekrutteringsverktøy for næringslivet i kommunen.
Jobb til begge to
For å fylle de nye arbeidsplassene må det ansettes både andværinger og tilflyttere.
Flere av de som søker seg jobb i Andøy, men velger å ikke ta jobben på bakgrunn av at partner ikke
finner relevant jobb.
For selv om det etableres spennende jobber, har de ikke den rette kompetansen – derfor må vi
etablere et system for å få partnere inn i arbeidslivet i Andøy.
Jobb til begge to er derfor et prosjekt som skal bidra til at det skal bli enklere for par og familier
flytter til Andøy, selv om begge ikke har fått jobbtilbud.
Arrangementer
Målet til Velkommen Heim er å gjøre det attraktivt å bo og leve i Andøy, spesielt for målgruppen
16-35år.
Arrangementene skal sette lys på mulighetene i kommunen, både innen næringsliv og fritid.

Arrangementene som planlegges i år og i årsskriftet 2021/2022:
Arrangement
Hensikt
Viktige deloppgaver
ANDØY20+

Skape en møteplass for unge
voksne.

Møteplass for 16+

Skape et godt miljø på VGS,
slik at ungdommene sitter
igjen med gode minner når
de drar ut for å studere.
Se på muligheten for en dag
hvor aktiviteter rundt i hele
kommunen er åpen, slik at
ungdom, tilflyttere og andre
andværinger kan prøve ut
ulike aktiviteter.
Et rekrutteringsprosjekt hvor
utvalgte fra næringslivet i
Andøy reiser rundt til
studiebyer for å fortelle om
muligheter, spesielt rettet
mot andværinger.

Åpen dag

Studentbesøk

Nyttårstreff

Et møte mellom næringslivet
og andværinger.

Resultat

Skape gode og varierte aktiviteter
som de unge voksne selv ønsker å
gjøre.
Skape gode og varierte aktiviteter
som de ungdom selv ønsker å
gjøre.

Andværinger og
tilflyttere skaffer seg
et godt nettverk.
Videregående elever
får et godt miljø.

Avklare samarbeid med Andøy
Frivilligsentral og
fritidsorganisasjoner i kommunen.

Unge mennesker i
Andøy får seg et
sosialt nettverk
gjennom
fritidsaktiviteter.

Tromsø
Oslo – Andøy i
Oslo
Andøy –
Nyttårstreff
Bodø

Uvisst
17.november

Andøystudenter vet
hvilke muligheter de
har i Andøy. Samtidig
som næringslivet får
vist seg frem til
aktuelle kandidater.

Trondheim

Uvisst

06.januar
Uvisst

6.januar
Et møte mellom næringslivet og
studenter, andværinger og andre
jobbsøkere.
Det må settes ned ei
prosjektgruppe som jobber opp
mot dette.

Andværinger vet
hvilke arbeids
muligheter de har i
Andøy.
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Rammer og avgrensning
Tid:
Juni 2021 – mars 2022
Kostnader:
450 000,-, hvor midlene kan brukes på tvers av
prosjektene i Velkommen Heim dersom nødvendig.
Ressurser:
607t – Prosjektleder
60t – Eksternt
PROSJEKTORGANISASJON
Oppdragsgiver/ prosjekteier (A-eier): Samskap, Andøy kommune
Prosjektansvarlig: Programleder i Samskap, Brita Erlandsen
Prosjektleder: Ekstern, Siv Elisabeth Loe
Styringsgruppe i Velkommen Heim:
Ungdomsrådet, Ida Klausen
Ungdomsrådet, Jørgen Noah Nordmo
Andøy kommune, Sveinung Ellingsen
Styremedlem i Samskap, Rita Nilssen
LNS, Eda Lyngra
Andøya Space, Ingrid Hanssen
Andøy Frivilligsentral, Suzanne Pettersen
Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Attraktivt bosted
Sysselsettingseffekt Ingen direkte sysselsetting
Innovasjon
Liten grad
Samarbeid
Det vil være samarbeid med ANF, AVGS, Andøy Frivilligsentral.
Det vil også være viktig å samarbeide med øvrig næringsliv og
frivillig organisasjoner for å gjennomføre alle de tre
prosjektene.
Risiko
Liten grad
Bærekraft
Sosial bærekraft. Prosjektet baserer seg på å skape sosial
bærekraft i Andøy.
Samfunnseffekt
Stor grad
BUDSJETT
Aktivitet
Plattform
Arrangementer
Forstudie: Jobb til begge to
Annet (møter, markedsføring,
annonser, profileringsartikler,
datautstyr, o.l.)
Sum

Beregnet kostnad
69 000,270 000,9 000,70 000,-

Godkjent kostnad
69 000,270 000,9 000,70 000,-

450 000,-

450 000,-
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Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
I henhold til hva som skal gjøre, er kostnadsnivået
akseptabelt.
Bruk av egne
Prosjektleder for Velkommen Heim er allerede godkjente
ressurser
timer i prosjektet.
FINANSIERING
Finansieringskilde
Andel
Beløp
Samskap
100%
450 000,Sum
100%
450 000,*Prosjektleder vil bruke 607t i prosjektet, disse midlene er allerede disponert.
** I to av prosjektene er det satt av totalt 60t arbeid av ANF.
Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
Samskap er eneste finansieringskilde.
Utløsende effekt
Utløsende for gjennomføring av hovedprosjektet «Velkommen
Heim».
Statsstøtteregelverk Lovlig støtte

Vurdering:
Basert på prosjektets forankring i forprosjektet «Velkommen Heim», Samskaps handlingsplan 2021
og i styringsgruppen, vil igangsetting av prosjektet bidra positivt til Samskaps innsatsområde om å
bidra til et attraktivt bosted.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at iverksetting av
hovedprosjektet Velkommen heim gjennomføres innenfor en ramme på kr 450 000,- som tilsvarer
100% av totale kostnader.
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