ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

13.05.2019
Kommunestyresalen

Møtende Medlemmer
John Helmersen
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
Terje Vollan
Einar Åbergsjord
Finn Allan Westjord
Jan Harald Andersen
Bente Brunborg
Hans Benjaminsen
Jørgen Asperheim
Karl Øyvind Bråten
Kate Eliassen
Matz Abrahamsen
Hermod Bakkevold
Arne Robert Svendsen
Knut Nordmo
Odd Arne Andreassen
Forfall meldt fra følgende
medl.
Leif A. Iversen
May Johannessen
Tina McDougall
Tommy Søberg
Kolbjørn Blix
Jonni H. Solsvik
Lill Pettersen

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 11.00 - 15.30
33/2019 – 45/2019

Parti
AL
AL
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
KRF
MDG
SP
SP
Parti

AP
AP
FRP
H
SP

Følgende varamedl.
møtte
Ingvill Eliassen

Parti
H

Jann Arthur Næss
Eva K. Asperheim

Fungerende ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen, enhetsleder
Arne Blix, enhetsleder Aud Sellevold, enhetsleder Merete Olsen,
leder NAV-Andøy Eirin Fjellvang, kommunikasjonsrådgiver Linn F.
Therkelsen, enhetsleder Beathe Andersen, økonomikonsulent Eva
N. Fagermyr, Tone Enoksen og formannskapssekretær Greta
Jacobsen

Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Jonni H. Solsvik
ordfører
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Sakliste
Sak nr.
33/2019
34/2019
35/2019
36/2019

37/2019
38/2019
39/2019
40/2019
41/2019
42/2019
43/2019
44/2019
45/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Årsmelding 2018 - Andøy kirkelige fellesråd
19/3164 Årsmelding 2018 Vesterålen barnevern
Uttalelse fra eldrerådet
BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2019
ANDØY KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR
2018
ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018
NYTT SYKEHJEM - SKISSE OG FORPROSJEKT
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL
- EIENDOMMEN 11/1 PÅ TRANES
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN BLEIK
2008 - EIENDOMMEN 39/554 -BYGGING AV UTHUS PÅ
BLEIK
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREADEL FRADELING AV TILLEGGSTOMT BEBYGD MED FJØS
TIL EIENDOMMEN 6/7 PÅ SØRMELA
HØRINGSUTTALELSE VEDR. RUTEENDRINGER
ANDENES - SORTLAND - ANDENES RUTE 18-871
Spørsmål og interpellasjoner

Fungerende ordfører Knut A. Nordmo ønsket velkomment til møtet.
Han informerte om at ordfører Jonni H. Solsvik var opptatt i forbindelse med besøk fra
Stortingets Næringskomité og at møtet derfor ville bli ledet av varaordføreren.
Kulturinnslag: Arild Hansen – sang og gitar
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 19 representanter var til stede. Ordføreren
erklærte møtet for vedtaksfør.
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33/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:
KS- 33/2019 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

34/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.
Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Omdelt:
· Presentasjon av Andøy kommunes regnskap 2018
· Tilleggsinnkalling nr. 2 for kommunestyret
· Hefte vedrørende klimarisiko
Fungerende ordfører Knut A. Nordmo foreslo at interpellasjon og spørsmål ble behandlet i
slutten av møtet, før eventuelle muntlige spørsmål.
Fungerende ordfører Knut A. Nordmo informerte om at det i løpet av møtet ville bli avholdt
møte i formannskapet for å behandle følgende saker:
· Høringsuttalelse vedrørende ruteendringer Andenes - Sortland - Andenes, rute 18871
· Anlegg av Tuftepark ved Klevannet på Andenes
Fungerende ordfører Knut A. Nordmo informerte om at det er satt opp følgende
ekstraordinære møter for formannskap og kommunestyre:
·
·
·

Formannskapsmøte den 21.05.19 kl. 14.00
Formannskapsmøte den 19.08.19 kl. 14.00
Kommunestyremøte den 26.08.19 k. 11.00
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I tillegg blir det møte i Valgstyret:
·

den 21.05.19 kl. 13.00 - 14.00

Fungerende ordfører Knut A. Nordmo la foreslo at Matz Abrahamsen (H) ble oppnevnt som
setteordfører.
Kommunestyret samtykket til forslaget.
Hermod Bakkevoll (KrF) - varslet spørsmål angående sikring av veien til Bleik.
Jan Arthur Næss
- varslet spørsmål angående vedtaket om vannverk på Hinnøya
Jan Arthur Næss
- varslet spørsmål angående regjeringens kvalitetsreform
"Leve hele livet"
Lill Inger T. Berg-Olsen - varslet spørsmål angående betalingsløsningen ved Andenes
legekontor
KS- 34/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

35/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak: Møteprotokollen for møte 08.04.19 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:
KS- 35/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 08.04.19 godkjennes som den foreligger.

36/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Årsmelding 2018 for Andøy Kirkelige Fellesråd
Nr. 2. Årsmelding 2018 for Vesterålen barnevern
Nr. 3. Uttalelse fra eldrerådet vedr. inntaksstopp ved ABBS
Referatene tas til etterretning.
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Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:
KS- 36/2019 Vedtak:

Referatene tas til etterretning

37/2019: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2019
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 1 – 2019:
Redusert ramme rådmann og stab
Søppelhåndtering sommer 2019 – ekstra tiltak
Avsetning disposisjonsfond i budsjett 2019

-545.000
200.000
345.000
0

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
3. Kommunestyret godkjenner utlysing av prosjektstilling (3 år) for oppfølging av
investeringsprosjekter. Lønnsutgifter belastes de ulike investeringsprosjektene.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 58/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 1 – 2019:
Redusert ramme rådmann og stab
Søppelhåndtering sommer 2019 – ekstra tiltak
Avsetning disposisjonsfond i budsjett 2019

-545.000
200.000
345.000
0

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
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3. Kommunestyret godkjenner utlysing av prosjektstilling (3 år) for oppfølging av
investeringsprosjekter. Lønnsutgifter belastes de ulike investeringsprosjektene.
Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 37/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 1 – 2019:
Redusert ramme rådmann og stab
Søppelhåndtering sommer 2019 – ekstra tiltak
Avsetning disposisjonsfond i budsjett 2019

-545.000
200.000
345.000
0

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
3. Kommunestyret godkjenner utlysing av prosjektstilling (3 år) for oppfølging av
investeringsprosjekter. Lønnsutgifter belastes de ulike investeringsprosjektene.

38/2019: ANDØY KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2018
Forslag til vedtak:
ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2018
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2018 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2018 i balanse.

ANDØY KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2018
Andøy kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.
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Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Økonomikonsulenten orienterte ang. regnskap 2018 og svarte på spørsmål.
Administrasjonen ble bedt om å gi tilbakemelding/følge opp fram til kommunestyrets møte
på spørsmål som ikke ble besvart i møtet:
- Spørsmål fra Einar Åbergsjord (Ap) om hvor mye lånegjeld pr innbygger Boligstiftelsens
gjeld utgjør.
- Spørsmål fra Knut Nordmo (Sp) om hva ubundne investeringsfond på 9,3 mill er.
- Spørsmål fra Robert Svendsen (MDG) om å få framlagt finansreglementet.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 59/2019 Vedtak:

ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2018
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2018 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2018 i
balanse.
ANDØY KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2018
Andøy kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Økonomikonsulent Eva N. Fagermyr orienterte ang. regnskap 2018 og svarte på spørsmål.
John Helmersen (Al) stilte spørsmål om status/oversikt over tidligere års avsetninger for
bundne fond.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vil komme tilbake med svar.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 38/2019 Vedtak:

ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2018
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1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2018 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2018 i
balanse.
ANDØY KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2018
Andøy kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

39/2019: ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018
Forslag til vedtak:
Vedlagte årsrapport for Samskap 2018 godkjennes.
Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 60/2019 Vedtak:

Vedlagte årsrapport for Samskap 2018 godkjennes.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 39/2019 Vedtak:

Vedlagte årsrapport for Samskap 2018 godkjennes.

40/2019: NYTT SYKEHJEM - SKISSE OG FORPROSJEKT
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner framlagt skisse- og forprosjekt for nytt sykehjem på Åse
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Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Formannskapet ba administrasjonen til kommunestyrets møte legge fram en beregning som
viser driftsmessige konsekvenser for drift ved å bygge nytt sykehjem basert på passivhusløsning.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
Samtlige representanter tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.
FS- 62/2019 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner framlagt skisse- og forprosjekt for nytt sykehjem på Åse.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:
Jørgen Asperheim (H) la frem følgende tilleggsforslag på vegne av H, Sp, KrF og FrP:
Sykehjemmet bygges som passivhus.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget framlagt av Jørgen Asperheim (H) på vegne av H, Sp, Krf og FrP, enstemmig
vedtatt.
KS- 40/2019 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner framlagt skisse- og forprosjekt for nytt sykehjem på Åse.
Sykehjemmet bygges som passivhus.

41/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL - EIENDOMMEN 11/1 PÅ TRANES
Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for fradeling av tomt, inntil 2,0 dekar, til fritidsformål på eiendommen 11/1.
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:
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Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt som innstilling til kommunestyret, med 5 mot 1 st.
FS- 63/2019 Vedtak:

Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i
kommuneplanens areadel for fradeling av tomt, inntil 2,0 dekar, til fritidsformål på
eiendommen 11/1.
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.
Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 17 stemmer for og 2 stemmer mot.
KS- 41/2019 Vedtak:

Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i
kommuneplanens areadel for fradeling av tomt, inntil 2,0 dekar, til fritidsformål på
eiendommen 11/1.
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.

Ordfører Jonni H. Solsvik tiltrådte og overtok møteledelsen.
20 representanter var til stede.
Matz Abrahamsen fratrådte som setteordfører.
42/2019: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN BLEIK 2008 - EIENDOMMEN
39/554 -BYGGING AV UTHUS PÅ BLEIK
Forslag til vedtak:
Kommunestyret innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen på Bleik for å tillate
bygging av garasje/ uthus på inntil 60 BRA m2 på eiendommen 39/554 til omsøkt formål.
Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en enhet slik
reguleringsplanen forutsetter.
Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
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FS- 64/2019 Vedtak:

Kommunestyret innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen på Bleik for å
tillate bygging av garasje/ uthus på inntil 60 BRA m2 på eiendommen 39/554 til omsøkt
formål.
Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en
enhet slik reguleringsplanen forutsetter.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 42/2019 Vedtak:

Kommunestyret innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen på Bleik for å
tillate bygging av garasje/ uthus på inntil 60 BRA m2 på eiendommen 39/554 til omsøkt
formål.
Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en
enhet slik reguleringsplanen forutsetter.

43/2019: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREADEL - FRADELING AV
TILLEGGSTOMT BEBYGD MED FJØS TIL EIENDOMMEN 6/7 PÅ SØRMELA
Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens areadel for
deling av eiendommen 6/3, med inntil 1,3 dekar bebygd med fjøs, som tilleggstomt til
eiendommen 6/7.
Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 65/2019 Vedtak:

Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for deling av eiendommen 6/3, med inntil 1,3 dekar bebygd med fjøs, som
tilleggstomt til eiendommen 6/7.
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Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 43/2019 Vedtak:

Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for deling av eiendommen 6/3, med inntil 1,3 dekar bebygd med fjøs, som
tilleggstomt til eiendommen 6/7.

44/2019: HØRINGSUTTALELSE VEDR. RUTEENDRINGER ANDENES - SORTLAND ANDENES RUTE 18-871
Forslag til vedtak:
Vi viser til brev av 3.5.2019 fra Nordland fylkeskommune om høring – endring i bussruter i
Vesterålen.
Andøy kommune mener at det fortsatt er behov for fire daglige avganger mellom Andenes og
Sortland i begge retninger på dagene mandag til fredag, og vi ville også gjerne ha foreslått noen
justeringer av rutetidspunkter ved fire daglige avganger i begge retninger.
Vi kan midlertid akseptere tre daglige avganger i begge retninger, forutsatt et ruteopplegg slik det
beskrives nedenfor. Det er et ruteopplegg vi mener blir det som gir minst skade ved reduksjon fra
fire til tre daglige avganger mellom Andenes og Sortland. Dette gjelder for både lokalbefolkningen,
skoleelever og studenter, samt tilbudet til turister og andre besøkende til kommunen:
Fra Andenes kl. 0615. Dagens avgangstid
Denne bussen er også skolerute på deler av strekningen, og det er dermed ikke aktuelt å
endre på rutetidene for denne bussen. Ved ankomst Sortland kl. 0815 er det også videre
forbindelser med flere bussruter ut fra Sortland. Denne ruten foreslås videreført som i dag.
Fra Sortland kl. 1010. Dagens avgangstid
Dette er returen av morgenruten fra Andenes, og det er dermed nesten to timer til
disposisjon for de som har et kort ærende på Sortland. Denne bussen har også
korrespondanse til Andenes med passasjerer fra sørgående hurtigrute i Risøyhamn. Denne
ruten er dermed både for lokalbefolkning og turister et viktig bindeledd med hurtigruten.
Denne ruten foreslås videreført som i dag.
Fra Andenes kl. 1235, dagens avgangstid, foreslås flyttet til kl. 1315.
Dagens rute kan med fordel flyttes til kl.1315, slik som det nå er på søndager. Da når man
alle aktuelle videre forbindelser fra Sortland på ettermiddagen. F. eks. Stokmarknes /
Lofoten, Fauske / Bodø, Lofotekspressen, aktuelle flybusser m.v.
Fra Sortland kl. 1250. Dagens avgangstid, tas ut av ruteplanen.
Fra Sortland kl. 1530. Som i dag.
Avgangen fra Sortland kl. 1530 blir dermed retur av bussen som går fra Andenes kl. 1315.
Utvekslingen / passasjerbyttet som i dag foregår rundt kl. 1345 i all slags vær utendørs på
Strandland, faller bort.
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Fra Andenes kl. 1605. Foreslås tatt ut av ruteplanen som rute til Sortland.
Det er imidlertid behov for buss fra videregående skole, også etter kl. 1500. Vi foreslår at
bussen som går fra Andenes kl. 1500 som skolerute, tas ut av ruteplanen, og erstattes med
at bussavgangen kl. 1605 fra Andenes videreføres, men har endepunkt i Risøyhamn. Vi
foreslår at denne ruten gjøres til helårlig, altså ikke bare en skolerute. Dermed blir det et fast
hjemreisetilbud for lokalbefolkningen som reiser til Andenes med bussen som går fra
Risøyhamn kl. 1100, Oppholdet på Andenes blir da på 4 timer, som er bra for å ha tid til
nødvendige ærender i kommunesenteret.
Fra Sortland kl. 1930. Som i dag.
Denne avgangstiden fra Sortland er satt opp i forhold til ankomster av andre busser til
Sortland, og foreslås videreført.
Fra Andenes kl. 2200. Dette vil være retur av bussen som går fra Sortland 1930.
Dette vil gi en senere, og veldig etterspurt sen kveldsavgang fra Andenes og sørover. Det vil i
særlig grad få positiv betydning for muligheten barn og ungdom som bor i sørkommunen har
til å delta i fritidsarrangementer på Andenes. En slik mulighet har alltid vært et savn.
Vi foreslår altså bussavgang fra Andenes til Sortland kl. 0615, 1315 og 2200,
Og fra Sortland kl. 1010, 1530 og 1930.
Etter dette forslaget vil morgenturen, samt turen midt på dagen ha Andenes som
utgangspunkt og returendepunkt, og kveldsturen vil ha Sortland som utgangspunkt og
returendepunkt.

Formannskapet 13.05.2019:
Behandling:
Hermod Bakkevoll (KrF) la frem følgende tilleggsforslag:
Søndager: Bussavgang fra Andenes kl. 18.00 flyttes en time frem til kl. 17.00.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Enstemmig innstilling til kommunestyret for tilleggsforslaget fremlagt av Hermod Bakkevoll
(KrF)
FS- 69/2019 Vedtak:

Vi viser til brev av 3.5.2019 fra Nordland fylkeskommune om høring – endring i bussruter i
Vesterålen.
Andøy kommune mener at det fortsatt er behov for fire daglige avganger mellom Andenes
og Sortland i begge retninger på dagene mandag til fredag, og vi ville også gjerne ha
foreslått noen justeringer av rutetidspunkter ved fire daglige avganger i begge retninger.
Vi kan midlertid akseptere tre daglige avganger i begge retninger, forutsatt et ruteopplegg
slik det beskrives nedenfor. Det er et ruteopplegg vi mener blir det som gir minst skade
ved reduksjon fra fire til tre daglige avganger mellom Andenes og Sortland. Dette gjelder
for både lokalbefolkningen, skoleelever og studenter, samt tilbudet til turister og andre
besøkende til kommunen:
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Fra Andenes kl. 0615. Dagens avgangstid
Denne bussen er også skolerute på deler av strekningen, og det er dermed ikke
aktuelt å endre på rutetidene for denne bussen. Ved ankomst Sortland kl. 0815 er
det også videreforbindelser med flere bussruter ut fra Sortland. Denne ruten foreslås
videreført som i dag.
Fra Sortland kl. 1010. Dagens avgangstid
Dette er returen av morgenruten fra Andenes, og det er dermed nesten to timer til
disposisjon for de som har et kort ærende på Sortland. Denne bussen har også
korrespondanse til Andenes med passasjerer fra sørgående hurtigrute i Risøyhamn.
Denne ruten er dermed både for lokalbefolkning og turister et viktig bindeledd med
hurtigruten. Denne ruten foreslås videreført som i dag.
Fra Andenes kl. 1235, dagens avgangstid, foreslås flyttet til kl. 1315.
Dagens rute kan med fordel flyttes til kl.1315, slik som det nå er på søndager. Da når
man alle aktuelle videreforbindelser fra Sortland på ettermiddagen. F. eks.
Stokmarknes / Lofoten, Fauske / Bodø, Lofotekspressen, aktuelle flybusser m.v.
Fra Sortland kl. 1250. Dagens avgangstid, tas ut av ruteplanen.
Fra Sortland kl. 1530. Som i dag.
Avgangen fra Sortland kl. 1530 blir dermed retur av bussen som går fra Andenes kl.
1315. Utvekslingen / passasjerbyttet som i dag foregår rundt kl. 1345 i all slags vær
utendørs på Strandland, faller bort.
Fra Andenes kl. 1605. Foreslås tatt ut av ruteplanen som rute til Sortland.
Det er imidlertid behov for buss fra videregående skole, også etter kl. 1500. Vi
foreslår at bussen som går fra Andenes kl. 1500 som skolerute, tas ut av ruteplanen,
og erstattes med at bussavgangen kl. 1605 fra Andenes videreføres, men har
endepunkt i Risøyhamn. Vi foreslår at denne ruten gjøres til helårlig, altså ikke bare
en skolerute. Dermed blir det et fast hjemreisetilbud for lokalbefolkningen som
reiser til Andenes med bussen som går fra Risøyhamn kl. 1100, Oppholdet på
Andenes blir da på 4 timer, som er bra for å ha tid til nødvendige ærender i
kommunesenteret.
Fra Sortland kl. 1930. Som i dag.
Denne avgangstiden fra Sortland er satt opp i forhold til ankomster av andre busser
til Sortland, og foreslås videreført.
Fra Andenes kl. 2200. Dette vil være retur av bussen som går fra Sortland 1930.
Dette vil gi en senere, og veldig etterspurt sen kveldsavgang fra Andenes og sørover.
Det vil i særlig grad få positiv betydning for muligheten barn og ungdom som bor i
sørkommunen har til å delta i fritidsarrangementer på Andenes. En slik mulighet har
alltid vært et savn.
Søndager: Bussavgang fra Andenes kl. 18.00 flyttes en time frem til kl. 17.00.
Vi foreslår altså bussavgang fra Andenes til Sortland kl. 0615, 1315 og 2200,
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og fra Sortland kl. 1010, 1530 og 1930.
Søndager: Fra Andens kl. 17.00.
Etter dette forslaget vil morgenturen, samt turen midt på dagen ha Andenes som
utgangspunkt og returendepunkt, og kveldsturen vil ha Sortland som utgangspunkt
og returendepunkt.

Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:
Ordfører Jonni H. Solsvik la frem følgende forslag:
Saken utsettes og behandles i førstkommende formannskapsmøte den 21.05.19.
Formannskapet gis fullmakt til å beslutte saken.

Votering:
Forsalget fremlagt av ordfører Jonni H. Solsvik enstemmig vedtatt,
KS- 44/2019 Vedtak:

Saken utsettes og behandles i førstkommende formannskapsmøte den 21.05.19.
Formannskapet gis fullmakt til å beslutte saken.

45/2019: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra John Helmersen (Al) angående Andøys Islandske vennskapskommune
Spørsmål fra John Helmersen (Al) angående konsekvenser og avbøtende tiltak ved nedlegging av
tannklinikken i Risøyhamn
Interpellasjon fra John Helmersen (Al) om Nord Universitet og planene om sentralisering av
studiesteder - sykepleierutdanningen på Stokmarknes
Kommunestyret 13.05.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) la frem følgende interpellasjon:
Nord Universitet skal beslutte ny studiestedstruktur og vil fjerne de fleste av sine ni
studiesteder. Blant disse står sykepleierutdanninga på Stokmarknes i fare for å legges ned.
Det er mangel på sykepleiere i Vesterålen og vi ser nå at kommunene byr over hverandre for
å få ansatt sykepleiere. Bladet Vesterålen skrev i fjor sommer at vi vil trenge 2.200 nye
helsearbeidere de neste ti årene, og at en stor andel av disse må være sykepleiere.
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Da er det et stort paradoks at Nord Universitet vil legge ned en snart hundreårig tradisjon
med å utdanne sykepleiere på Stokmarknes. Det er stor søkning til Campus Vesterålen.
Sykepleierstudiet her hadde 250 søkere ved siste opptak, og 67 av dem var kvalifiserte
søkere fra Lofoten og Vesterålen.
Det er attraktivt for personer som har stiftet familie og skaffet seg bolig å kunne jobbe i
perioder mens de tar utdannelse som sykepleier og kan bo hjemme det meste av
utdannelsen. Det blir for dyrt for en som er etablert å må flytte bort for å kunne studere
(reise, bosted, ekstra mat, barnepass mm.)
Den som tar utdannelse der han eller hun bor og arbeider, vil med stor sannsynlighet
fortsette å jobbe som sykepleier på sitt bosted, enten i kommunen eller i sykehus.
Erfaringen viser at de som tar utdannelse blir igjen i nærområdet der de har tatt utdannelsen
sin. LO i Vesterålen mener da det blir helt galt å sentralisere utdanningstilbudene til tre
studiesteder (det er antydet Bodø, Mo og Levanger). Blir det sentralisert, blir det en MEGET
dårlig løsning for Lofoten og Vesterålen.
Distrikts-Norge må ha et utdanningstilbud til dem som bor der og ikke bare fokusere på
sterke og store enheter. Det vil på lang sikt gi gode resultat for Nord Universitet, pleie- og
omsorgstjenestene i Vesteråls-kommunene og Nordlandssykehuset Vesterålen.
Spørsmålet: Hva mener ordføreren om saken og hvilke innspill kan vi gjøre fra Andøy
kommune til påvirkning av behandlingen i styret for Nord Universitet i slutten av
inneværende måned?
Ordføreren svarte:
Jeg takker for en viktig interpellasjon om Nord universitets forslag til ny studiestedstruktur.
Forslaget innebærer en samling av forskning og utdanning i sterkere fagmiljøer, og endring
og avvikling av aktiviteten ved enkelte studiesteder.
Forslaget begrunnes med målet om å utvikle et sterkere Nord universitet.
Nord universitets forslag innebærer slik framtidig struktur:
·
·
·
·

To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre
utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer
Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger
Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for
eksempel i Namsos og Stokmarknes
Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd planlegger å gi en felles høringsuttalelse til Nord
universitet innen høringsfristen som er 15. juni.
John Helmersen (AL) stilte følgende spørsmål:
Fylkestinget i Nordland har beklageligvis vedtatt at tannklinikken i Risøyhamn skal nedlegges.
Spørsmålet er nå: er det planlagt avbøtende tiltak for å redusere de negative effektene av
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fylkestingets vedtak, bl.a. transport og tidsbruk for brukerne?
Rådmannen svarte:
Jeg takker for spørsmålet og viser til behandling av spørsmål om samme sak i
kommunestyrets møte 12. november i fjor. Ordføreren lovde da at saken skulle bli fulgt opp.
På grunn av en glipp fra rådmannen er oppfølgingen ikke blitt gjort.
Lov om tannhelsetjenester sier at den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere
forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud
til blant annet barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon,
grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie m.fl.
Dekning av skyssutgifter og egenandeler er den samme for reiser til tannhelsetjeneste som i
gjeldende forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling i
spesialisthelsetjenesten.
Men, med 100 km reisevei tur-retur nærmeste tannklinikk, vil et fravær av en ambulerende
og oppsøkende tannhelsetjeneste bety et stort tap av undervisningstid for barn og unge i
skolealder, og tap av arbeidstid og arbeidsfortjeneste for ledsagere.
Andøy kommune vil be om en redegjørelse fra Nordland fylkeskommune om hvordan de
tenker å ivareta den lovpålagte oppgaven med ambulerende og oppsøkende tjenester, for å
sikre innbyggerne i sør-Andøy tilgang til et tannhelsetjenestetilbud som ikke gir urimelige
ulemper sammenlignet med dagens tilbud.
John Helmersen (AL) stilte følgende spørsmål:
Andøy kommune er vennskapskommune med en kommune på Island, men det synes ikke
noen aktivitet på området og saken er for tiden å anse som rimelig «ukjent» for befolkninga i
kommunen.
Spørsmål: hva er status i samarbeidet, som ble innledet med «fynd og klem» i sin tid?
Ordføreren svarte:
Jeg takker for spørsmålet.
Andøy kommune er fremdeles vennskapskommune med Fjardarbygd, men ordføreren har
dessverre ikke klart å følge opp kontakten. Dette har heller ikke blitt gjort av Fjardarbygd.
Samarbeidet ble etablert gjennom Vesterålen kulturutvalg, og ambisjonen var at vi skulle
lære av hverandre.
Jeg beklager at dette ikke er blitt fulgt opp, og lover å komme tilbake til kommunestyret på
en egnet måte.
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MUNTLIGE SPØRSMÅL
Hermod Bakkevoll (KrF) informerte om at sjåførteamet for skolebussene har uttrykt
bekymring for ras på veien mellom Andenes og Bleik. Han stilte spørsmål om det er mulig for
kommunen å påvirke til gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak, som for eksempel
forlengelse av fanggjerdet.
Ordføreren svarte at bekymringen vil bli tatt opp med Statens vegvesen, men at dette ikke er
noen enkel sak. Slik som det nå fungerer, blir stenging vurdert av geologer ved økende
rasfare.
Jan Arthur Næss viste til kommunestyrets vedtak om vannverk på Hinnøysiden og stilte
spørsmål om status. Han opplyste at noen oppfatter det slik at saken treneres av teknisk
etat.
Ordføreren opplyste at kommunestyret forholder seg kun til rådmannen, og han ba om at
slike antakelser om trenering må avvises. Det er ingen i kommunens administrasjon som
trenerer saker.
Rådmannen svarte at ingen har intensjon om trenering av saken, verken rådmannen eller
administrasjonen. Det arbeides nå med grunnlaget slik at arbeidet kan legges ut på anbud,
og hun regner med at dette vil bli gjort i løpet av mai.
Jan Arthur Næss viste til regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet», og stilte spørsmål
om hvordan denne vil bli gjennomført i Andøy kommune.
Rådmannen svarte at dette er satt på dagsorden til Pleie og Omsorg, og at hun vil komme
tilbake med informasjon om hvordan dette tenkes gjennomført.
Lill Inger T. Berg-Olsen viste til betalingsløsningen ved Andenes legekontor og informerte
om at flere har dårlig erfaring med løsningen. Av ulike grunner er det flere som ikke forstår
at melding på SMS er faktura og må betales. Dersom betaling ikke finner sted påløper det
omkostninger, og hun stilte spørsmål om det er noe som kan gjøres for å hindre at
innbyggerne påføres ekstra kostnader.
Rådmannen svarte at hun må komme tilbake med en redegjørelse.
Enhetsleder for Helse og Familie opplyste at de generelt har god erfaring med løsningen,
men at de vil se nærmere på dette.
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