ANDØY KOMMUNE

Innkalling
SAMSKAP
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

09.11.2022
Samskap
kl 09:00

Eventuelt forfall må meldes skriftlig så snart som mulig, slik at vara kan innkalles snarest.
Forfall og spørsmål om habilitetsforhold tilknyttet sakene på sakslista meldes til Vera
Agnarsdatter på telefon 413 37 462 eller styreleder telefon 952 31 821.

Andøy kommune
Jonni H. Solsvik
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Saksliste
Sak nr
SM
125/2022
SM
126/2022
SM
127/2022
SM
128/2022
SM
129/2022
SM
130/2022
SM
131/2022
SM
132/2022
SM
133/2022
SM
134/2022

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Orienteringer
Samlesak for delegerte vedtak
Samlesak for referatsaker
Saksinnstilling - Atelier Nøss 2.0
Saksinnstilling - Øya Glass Studio
Saksinnstilling - K. Simonsen Andøya AS
Evaluering av styremøte
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ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av innkalling
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
125/2022

Utvalg
SAMSKAP

Arkivsaksnummer
22/2241
Møtedato
09.11.2022

Innkallingen godkjennes uten merknader.
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ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av saksliste
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
126/2022

Utvalg
SAMSKAP

Arkivsaksnummer
22/2241
Møtedato
09.11.2022

Sakslisten godkjennes som den foreligger.
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ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av møteprotokoll
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
127/2022
Vedlegg:
Dok.dato
02.11.2022

Arkivsaksnummer
22/2241

Utvalg
SAMSKAP

Tittel
Godkjenning av møteprotokoll

Møtedato
09.11.2022

Dok.ID
5891

Protokoll av 27.9.2022 Godkjennes slik den fremkommer.
Faktiske opplysninger:
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ANDØY KOMMUNE

Orienteringer
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
128/2022

Vedlegg:
Dok.dato
01.11.2022






Utvalg
SAMSKAP
SAMSKAP

Tittel
Orienteringer

Arkivsaksnummer
22/2241
Møtedato
09.11.2022

Dok.ID
5355

Portefølje og økonomi
Ungdomsrådet (avventer svar fra kommunen)
Avslutningsfase v/styreleder
Presentasjon resultater prosjekter i regi av Andøy kommune v/rådmannen
Bedriftspresentasjon

Faktiske opplysninger:
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ANDØY KOMMUNE

Samlesak for delegerte vedtak
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
129/2022

Utvalg
SAMSKAP

Arkivsaksnummer
22/2241
Møtedato
09.11.2022

De delegerte vedtakene tas til orientering.
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ANDØY KOMMUNE

Samlesak for referatsaker
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
130/2022

Utvalg
SAMSKAP

Arkivsaksnummer
22/2241
Møtedato
09.11.2022

Referatene tas til etterretning.
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ANDØY KOMMUNE

Saksinnstilling - Atelier Nøss 2.0
Saksbehandler
Robin Jørgensen
Saksnr.
131/2022
Vedlegg:
Dok.dato
27.10.2022
27.10.2022

Arkivsaksnummer
22/2298

Utvalg
SAMSKAP

Tittel
Tollefsen - Tilbud Egga (2)
Tollefsen Prosjektplan (1) (5)

Møtedato
09.11.2022

Dok.ID
5577
5578

FORSLAG TIL VEDTAK
Samskap innvilger Atelier Nøss, org.nr 985128472 et tilskudd på inntil kr 94000
til Forprosjekt ”Atelier Nøss 2.0”. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader,
totalt kr 188 000,-.
Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.12.2022-01.08.2023.
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.
Faktiske opplysninger
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer
Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

Atelier Nøss
Atelier Nøss 2.0
Forprosjekt
22/2298
10/21/2022
Robin V. Jørgensen
Kr 94 000,-
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Vurdering Offentlighet
Ikke unntatt 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
Atelier Nøss er et kunstnerdrevet galleri og verksted som holder til i bygda Nøss i Andøy. Det
drives i dag gjennom Espen Tollefsen aksjeselskap, org.nr. 998 635 055 og Siri Tollefsen
enkeltpersonsforetak, org.nr. 985128472.
Mottatt offentlig støtte tidligere:
2020: Støtte fra kommunalt næringsfond til Prosjekt Nettbutikk, kr. 30 000,2020: Støtte fra Andøy Næringsfond til virksomhetsvisningsskilt, kr. 7800,Tilskudd fra Kulturrådet- Rom for kunst- Forprosjekt Atelier Nøss, kr. 200.000,-.
Tilskudd godkjent 14.03.2019 med utsatt ferdigstilling av forprosjekt til mai 2023.
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Økonomisk
gjennomføringsevne

Atelier Nøss er organisert gjennom to
enkeltpersonsforetak.
Søker har en tilfredsstillende økonomisk
gjennomføringsevne.

Menneskelige ressurser

De menneskelige ressursene er tilstedte

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Opplevelseskommune
Sysselsettingseffekt Prosjektet vil sikre 2 arbeidsplasser, og gi 1 nytt årsverk.
Innovasjon
Prosjektet legger ikke opp til noen stor grad av innovasjon
Samarbeid
Prosjektet legger ikke opp til noen form for samarbeid.
Risiko
Søker har en tilfredsstillende risikomatrise.
Bærekraft
Søker knytter prosjektet opp til bærekraftsmålenen på en god måte.
Samfunnseffekt
Samfunnseffekten av prosjektet er at man videreutvikler et allerede
vell etablert tilbud på yttersiden av øya, som vil få enda større
betydning for turister og beboere.
BUDSJETT
Hovedaktivitet /kostnad per
hovedaktivitet
1.Oppstart
2.Konseptutviklingsprosess

Godkjent Godkjent
Beregnet Godkjent kostnad
kostnad Godkjent
kostnad kostnad
kr
kr (egen
antall
kr
kr
(ekstern)
tid)
timer
8700,00
8700,00
5200,00
3500,00
10
28800,00

28800,00

7800,00

21000,00

60
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3.Proffesjonalisering av
eksisterende produkt og
kommersialisering nye
produkt

30500,00

30500,00

13000,00

17500,00

50

4.Kommunikasjon og
markedsføring av virksomhet
med produkt og tjenester

30500,00

30500,00

13000,00

17500,00

50

40000,00

40000,00

26000,00

14000,00

40

49500,00

49500,00

39000,00

10500,00

30

188 000

188 000

104 000

84 000

240

5.Finansiering av utvalgte.
satsinger
6.Prosjektledelse og
administrasjon
Sum

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadsnivået er akseptabelt ut ifra hva som skal
gjennomføres
Bruk av egne
Egne ressurser er til stede
ressurser
FINANSIERING
Finansieringskilde Andel Beløp
Samskap
50 % 94 000
Egen A-eier
22 % 42 000
Egen B-eier
22 % 42 000
Egenfinansiering
6 % 10 000
Sum
100 % 188 000

Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
Støttenivået vurderes til 50% prosent med bakgrunn i at det er en
liten bedrift, som allerede bidrar med egne ressurser.
Utløsende effekt
Støtten har utløsende effekt for at prosjektet skal gjennomføres.
Statsstøtteregelverk Bagatellmessig støtte.
SAMLET VURDERING
Atelier Nøss har gjennom sine 17 år blitt en viktig attraksjon for turister og lokalbefolkning i
Andøy, og er et populært stoppested på yttersiden av øya. Atelieret har fra starten av bygget
seg opp og utviklet seg steg for steg ut ifra det som har vært potensialet i forhold til
markedet. Derfor er det veldig spennende at det nå kommer en søknad for å utvikle lokalene
og bedriften, slik at man kan rigge seg som en helårsdestinasjon i kommunen. Søknaden
samsvarer med Samskaps handlingsplan for 2022/2023, innenfor innsatsområdet
opplevelseskommune, hvor man ønsker flere tilbud innenfor reiseliv som er tilgjengelig for
turister og beboere hele året.
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ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad
fra Atelier Nøss innvilges tilskudd inntil kr 94 000 til gjennomføring av prosjektet ”Atelier Nøss
2.0”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

Saksinnstilling - Øya Glass Studio
Saksbehandler
Robin Jørgensen
Saksnr.
132/2022
Vedlegg:
Dok.dato
27.10.2022

Utvalg
SAMSKAP

Tittel
ProsjektplanØyaglass2 (3)

Arkivsaksnummer
22/1076
Møtedato
09.11.2022

Dok.ID
5558

Samskap innvilger Øya glass studio AS, org.nr 929 918 495 et tilskudd på inntil kr 43 875,- til
forprosjekt Øya Glass Studio. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt
kr 87 750,-.
Tilskuddet gis under innnsatsområde Andre næringer
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 14.10.2022-01.02.2022.
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.

Faktiske opplysninger:
Søker
Øya Glass Studio AS
Prosjektnavn
Forprosjekt Øya Glass Studio
Prosjektfase
Forprosjekt
Saksnummer
22/1076
Søknad mottatt 24.08.2022
Saksbehandler Robin V. Jørgensen
Søknadsbeløp
47 550,Vurdering Offentlighet
Ikke unntatt 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 karakte
SØKER
Øya Glass Studio er en ny oppstartet bedrift som ble opprettet 24.09.2022, styrets leder er
Hanna Karlsen, Kim-Rune Larsen er styremedlem.
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Hanna er utdannet glassblåser med fagbrev innen glasshåndverkerfaget. Hun har studert på
kunstskolen i Kragerø, og har gått i lære på Stavanger glassblåseri.
Har vært på utplassering hos Blås Idè og har etter lærlingtiden jobbet hos Boble glasshytte i
Karasjok midlertidig på 8 måneder med hovedansvar for daglig drift.
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
AS
Økonomisk
Søker er en ny oppstartet bedrift som ikke har noen
gjennomføringsevne
prosjektregnskap å vise til.
Menneskelige ressurser
De menneskelige ressursene er til stede.
Administasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Andre næringer
Søker anslår en fulltidsstilling og en deltidsstilling i
Sysselsettingseffekt
sessong.
Prosjektet tilrettelegger for innovasjon og skal resultere i
Innovasjon
en søknad til forskningsrådet.
Samarbeid
Forprosjektet legger ikke opp til noen direkte samarbeid.
Risiko
Risikomatrisen er tilstrekkelig
Prosjektet har knyttet seg bra opp i mot
Bærekraft
bærekraftsmålene.
Samfunnseffekten i prosjektet vil være at man får et større
utvalg av butikker i handelstanden, og vil være et godt
Samfunnseffekt
tilskudd for turister og innbyggere.
BUDSJETT

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadsnivået i prosjektet er akseptabelt.
Bruk av egne ressurser Egne ressurser er tilstede i prosjektet.
FINANSIERING

Administrasjonens vurdering av finansiering
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Støttenivå

Støttenivået vurderes til 50% med bakgrunn i at søker er
en oppstartsbedrift som vil gi mer aktivitet og attraktivitet
til Andenes sentrum.
Støtten har utløsende effekt.
Bagatellmessig støtte.

Utløsende effekt
Statsstøtteregelverk
SAMLET VURDERING
Det sees på som positivt at søker ønsker å etablere et glassblåseri i sentrum av Andenes. Et
slikt tilskudd til handelsnæringen vil gi turister og lokalbefolkningen et bredere tilbud innenfor
kunst og suvenirer.
Andenes er Andøy kommunes største tettsted, og ved å være det største tettstedet fordrer
det at det finnes en rekke tilbud og fasiliteter for at Andøy skal være et attraktivt bosted, som
der igjen er vesentlig for å kunne rekruttere folk til kommunen. Derfor er et attraktiv
handelsted og liv i sentrum av Andenes viktig for det totale bybildet. Samskap ser på det som
svært spennende om man klarer å få en etablering av et lokalt glassblåseri i full drift. Det er
også positivt at søker skal i dialog med flere andre i virkemiddelapparatet, blant annet
muligheten for å søke forskningsrådet i forhold til å bruke nye materialer i glasset som blåses
for at det skal kunne gi en mer bærekraftig produksjon av produkter.
ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra
Øya Glass Studio AS innvilges tilskudd inntil kr 43 875,- til gjennomføring av prosjektet
Forprosjekt Andøya Glass studio. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50% av godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

Saksinnstilling - K. Simonsen Andøya AS
Saksbehandler
Robin Jørgensen
Saksnr.
133/2022
Vedlegg:
Dok.dato
27.10.2022

Arkivsaksnummer
22/2297

Utvalg
SAMSKAP

Møtedato
09.11.2022

Tittel
Prosjektplan - Risøyhamn Næringspark (002) (3)

Dok.ID
5580

FORSLAG TIL VEDTAK
Samskap innvilger K. Simonsen Andøya AS, org.nr 923546030 et tilskudd på inntil kr 81 250
til Forprosjekt ”Etablering av ny drift for Risøyhamn Næringspark”. Tilskuddet er avgrenset til
50 % av godkjente kostnader, totalt kr 162 500.
Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer.
Tidsplan for gjennomføring av prosjekt.
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.
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.
Faktiske opplysninger
Søker
Prosjektnavn
Prosjektfase
Saksnummer
Søknad mottatt
Saksbehandler
Søknadsbeløp

K. Simonsen Andøya AS
Etablering av ny drift for Risøyhamn Næringspark
Forprosjekt
22/2297
10/19/2022
Robin V. Jørgensen
Kr 170 000,-
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Vurdering Offentlighet
Ikke unntatt 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
I første del av 2019 gjennomførte K. Simonsen et forstudie med utgangspunkt i ideen om å
etablere seg på Andøya etter anbefalinger fra flere aktører i det lokale næringslivet. K.
Simonsen Andøy har i dag 5 ansatte i Andøy, med foretningsadresse i Risøyhamn.
Selskapet er eid av K. Simonsen Transport AS. Daglig leder i K. Simonsen Andøy er
Kenneth Simonsen.
Administrasjonens vurdering av søker
Foretaket
Økonomisk gjennomføringsevne

AS
Søker har en god gjennomføringsevne

Menneskelige ressurser

De menneskelige ressursene er på plass

Administrasjonens vurdering av prosjekt
Innsatsområde
Andre næringer
Sysselsettingseffekt Søker anslår 5 nye arbeidsplasser
Innovasjon
Liten grad av innovasjon i prosjektet
Samarbeid
Prosjektet legger ikke opp til noen samarbeid med noen aktører i
prosjektperioden.
Risiko
Det er en utfyllende risikomatrise som er utfyllt
Bærekraft
Søker har knyttet prosjektet opp i mot bærekraftsmålene
Samfunnseffekt
Samfunnseffekten ved realiseringen av prosjektet, vil være mer
aktivitet i Risøyhamn.
BUDSJETT

Hovedaktivitet /kostnad
per hovedaktivitet
Kartlegge eiendommene
Foreta verdivurdering av
næringsparken
Forhandling og
kontraktsinngåelse
Etablere selskap for drift
av næringsparken
Ervervelse av
eiendommene
Utvikle selskapsstruktur

Beregnet Godkjent Godkjent
Godkjent
kostnad
kostnad kostnad kr kostnad kr
kr
kr
(ekstern)
(egen tid)
12500,00 12500,00
10 000
2 500
60000,00

0,00

7500,00

0,00

30000,00

0,00

80000,00

0,00

30000,00

30000,00

0
0
0
0
10 000

0
0
0
0
20000

Godkjent
antall
timer
20
0
0
0
0
40
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Utarbeide forretningsplan
Avklare investeringsbehov
Avklare leieforhold

60000,00
40000,00
10000,00

60000,00
40000,00
10000,00

Diverse (Sluttrapport,
regnskapsføring/revisor)

10000,00

10000,00

340 000

162 500

Sum

20 000
0
0
10000
42 500

40000
40000
10000
0
120 000

80
80
20
0
240

Administrasjonens vurdering av budsjett
Kostnadsnivå
Kostnadsnivået er akseptabelt i forhold til hva som skal gjøres, men
har valgt å ikke godkjenne enkelte aktiviteter da de sees på som
aktiviteter som høres hjemme i et hovedprosjekt.
Bruk av egne
Bruk av egne ressurser er tilstrekkelig.
ressurser
FINANSIERING
Egen innsats
50 % 81 250
Egen kapital
0%
0
Tilskudd fra Samskap 50 % 81 250
Sum
100 % 162 500
Administrasjonens vurdering av finansiering
Støttenivå
Støttenivået vurderes til 50% med bakgrunn i at enkelte kostnader
og kostnadsnivået er totalt redusert.
Utløsende effekt
Støtten har utløsende effekt.
Statsstøtteregelverk Bagatellmessig støtte.
SAMLET VURDERING
K. Simonsen Andøy ble etablert i Andøy i 2020. Etablering av selskap som K. Simonsen
Andøy er en direkte ringvirkninger av realiseringen av de store prosjektene i Andøy, som er
med på å gi mange solide arbeidsplasser. Det sees på som spennende at søker nå er
kommet til det steget at de ønsker å utvide driften og se på mulighetene for å utnytte det som
skjer i næringslivet for å kunne utvikle område rundt Risøyhamn Næringspark. Prosjektet tar
inn over seg å gjøre de nødvendige kartleggingene som vil gi grunnlag i en videre
foretningsplan. Prosjektet er resultat av tidligere prosjekt gjennom Samskap som ga grunnlag
for å etablere bedrift i Andøy. Det sees på som positivt at søker gjør en såpass grundig jobb
for å se hvordan man skal videreutvikle selskapet. Prosjektet samsvarer med Samskap sin
handlingsplan for 2022/2023, hvor man ønsker å tilrettelegge for et variert næringsliv
innenfor service- og varehandel, og her ser vi et eksempel på det å sikre og utvide
eksisterende tilbud.

ADMINISTRASJONENS ANBEFALING:
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På bakgrunn av vurdering av prosjekt anbefaler administrasjonen i Samskap at søknad fra K.
Simonsen Andøya AS innvilges tilskudd inntil kr 81250 til gjennomføring av prosjektet
”Etablering av ny drift for Risøyhamn Næringspark”. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av
godkjente kostnader.
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ANDØY KOMMUNE

Evaluering av styremøte
Saksbehandler
Vera Marit Agnarsdatter
Saksnr.
134/2022

Utvalg
SAMSKAP

Arkivsaksnummer
22/2241
Møtedato
09.11.2022

Evaluering tatt til etteretning.
Faktiske opplysninger:
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