ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

17.06.2019
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 11:00 – 13:45
46/2019 - 57/2019

Møtende Medlemmer
John Helmersen
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
Terje Vollan
Einar Åbergsjord
Finn Allan Westjord
Tommy Søberg
Jan Harald Andersen
Bente Brunborg
Hans Benjaminsen
Jonni H. Solsvik
Jørgen Asperheim
Karl Øyvind Bråten
Kate Eliassen
Matz Abrahamsen
Hermod Bakkevold
Arne Robert Svendsen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Odd Arne Andreassen

Parti
AL

Forfall meldt fra følgende medl.
Leif A. Iversen
May Johannessen
Tina McDougall
Kolbjørn Blix

Parti

Følgende varamedl. møtte
Hans Edgar Furfjord

Parti
H

AP
FRP

Eva K. Asperheim
Britt Moum Næss

FRP

Møteleder:

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

Ordfører Jonni H. Solsvik
Rådmann Kirsten L. Pedersen, enhetsleder Arne Blix, skolefaglig
rådgiver Sveinung Ellingsen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar
Johansen, enhetsleder Merete Olsen, enhetsleder Beathe Andersen,
enhetsleder Aud Sellevold, leder støttefunksjon Stein Ivar Johansen,
leder NAV-Andøy Eirin Fjellvang 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.
46/2019
47/2019
48/2019
49/2019

50/2019
51/2019
52/2019
53/2019

54/2019

55/2019
56/2019
57/2019
58/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Møteprotokoll for Eldrerådet 09.04.19
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2019
Årsmelding Råd for likestilling av personer med
funksjonsnedsettelse - Andøy kommune
Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget
Notat - tilbakemelding på spm i formannskapet 030619
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.19
AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 30.04.19
EIENDOMSSKATT - ENDRING I
EIENDOMSSKATTELOVEN
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL FOR Å FRADELE AV TOMT TIL
BOLIGBEBYGGELSE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMARØY
HYTTEFELT, RISØYHAMN, PLAN-ID 1871-201404.
SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 – 2030,
ENDRINGER I KAP. 5 – FØRINGER FOR AEALBRUK
SELSKAPSKONTROLL RENO-VEST IKS - VÅREN 2019
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018
Spørsmål og interpellasjoner

Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Gabriel Lillejord - klarinett

Side 3 av 16

46/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

KS- 46/2019 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

47/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Omdelt:
·

Vedlegg til referatsak nr. 4 - Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget
- Uttalelse til planprogram for hyttefelt på Hammarøy Rusøyhamn
- Uttalelse til reguleringsplan med bestemmelser for Sjøhus Risøyhamn

Ordføreren opplyste at det i løpet av møtet ville bli avholdt formannskapsmøte for å gjøre
vedtak i sak - Kjøp av tomt ny brannstasjon Risøyhamn
KS- 47/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
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48/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 13.05.19 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

KS- 48/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 13.05.19 godkjennes som den foreligger.

49/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

Møteprotokoll for møte i Eldrerådet den 09.04.19
Møteplan 2. halvår 2019
Årsmelding for Andøy kommunes Råd for funksjonshemmede
Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget den 06.05.19
Notat fra rådmannen - tilbakemelding på ubesvarte spørsmål i formannskapets møte 03.06.18.

Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Referatsak nr. 2
Ordføreren gjorde oppmerksom på feil i møteplanen for kommunestyremøte i desember.
Riktig møtedag er 09.12.19.
Referatsak nr. 5
Ordføreren opplyse at rådmannen ville gi supplerende opplysninger til notatets punkt 1 Spørsmål i sak om avviksrapportering drift.
Rådmannen gav følgende tilleggsopplysninger angående status for bruk av aktivitetsplikt:
Status for bruk av tiltaksplasser Vesterålen Vekst AS
NAV Andøy vet ikke om Vesterålen Vekst har større kapasitet enn de faktisk bruker. Det er
12 VTA -plasser (for brukere som har en varig ytelse) – og 10 AFT-plasser
(arbeidsforberedende trening).
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De 12 VTA-plassene kan fordeles på flere enn 12, da en del av disse brukerne deltar i 50 %.
Det er ventetid for å få VTA-plass, og for å komme inn på AFT-plass.
I tillegg er Vesterålen Vekst underleverandør på tiltakene "Avklaring og Oppfølging" –
hovedleverandør er Vesterålsprodukter. Her søkes det inn kandidater etter behov.
KS- 49/2019 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

50/2019: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.19
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.
Ordføreren stilte spørsmål om status for tiltaksplasser ved Vesterålen Vekst, og om det er
mulighet for at flere kan få plass.
Knut A. Nordmo (Sp) stilte spørsmål om hvor mye reduksjonen i antall innbyggere 1. kvartal
2019 vil utgjøre for kommunens inntekt/rammetilskudd, og om det er mulig å anslå
konsekvenser for kommunens budsjett 2019.
Einar Åbergsjord (Ap) stilte spørsmål om status for bruk av arbeidsplikt for
sosialhjelpsmottakere.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålene og vil komme tilbake med svar i forbindelse
med behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 78/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.
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Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 50/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

51/2019: AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 30.04.19
Forslag til vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 30.04.19 tas til orientering.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) viste til "P.nr. 094141 Vannforssyning Hinnøya" og stilte spørsmål om
tidligere grendeutvalg for Forfjord, Medby og Fornes eksisterer, og om utvalget fortsatt kan
være kontaktpunkt for informasjon fra kommunen til innbyggerne i området.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vil komme tilbake med svar i forbindelse
med behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 79/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 30.04.19 tas til orientering.
Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 51/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 30.04.19 tas til orientering.
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52/2019: EIENDOMSSKATT - ENDRING I EIENDOMSSKATTELOVEN
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar følgende endringer i utskriving av eiendomsskatt fra 01.01.20:
1. Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for boliger og fritidsboliger.
2. Boliger uten beregnet formuesgrunnlag beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på
10%.
3. Næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10%.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

På grunn av uklarheter i forhold til økonomiske konsekvenser ba formannskapet om en
redegjørelse før behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 80/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar følgende endringer i utskriving av eiendomsskatt fra 01.01.20:
1. Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for boliger og fritidsboliger.
2. Boliger uten beregnet formuesgrunnlag beholder gjeldende kommunal takst med et
påslag på 10%.
3. Næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10%.
Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:
Ordfører Jonni H. Solsvik la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
KS- 52/2019 Vedtak:

Saken utsettes.
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53/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR Å
FRADELE AV TOMT TIL BOLIGBEBYGGELSE
Forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligbebyggelse, for
inntil 5,0 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 20/21 på Strandland.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 83/2019 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til
boligbebyggelse, for inntil 5,0 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 20/21
på Strandland.
Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 53/2019 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til
boligbebyggelse, for inntil 5,0 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 20/21
på Strandland.

54/2019: DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMARØY HYTTEFELT, RISØYHAMN,
PLAN-ID 1871-201404. SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn, planID 1871-201404, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
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Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Teknisk sjef Arne Blix orienterte om saken og svarte på spørsmål.
John Helmersen (Al) etterlyste Trafikksikkerhetsutvalgets uttalelse om saken.
Ordføreren svarte at dette vil bli sjekket opp før behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 86/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn, planID 1871-201404, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
Arne Robert Svendsen (MDG) og John Helmersen (Al) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.
Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Hans Benjaminsen (H) ba om vurdering av sin habilitet da han er styreleder og medeier i
selskapet som står bak planene. I tillegg er han nærstående til tomteeier. Han fratrådte
under behandlingen, 21 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Hans Benjaminsen (H) ble erklært inhabil.
Votering:
Hans Benjaminsen (H) erklæres inhabil.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag:
1. Byggeområde BRF5 og BRF6 tas ut av planen
2. BYA pr. tomt 100 m2 pr. hytte og 25 m2 for uthus

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 14 stemmer for, mot 7 stemmer for forslaget
fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG).
KS- 54/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn, planID 1871-201404, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
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Hans Benjaminsen (H) tiltrådte, 22 representanter var til stede.

55/2019: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 – 2030, ENDRINGER I KAP. 5 –
FØRINGER FOR AEALBRUK

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018
– 2030, datert 24.05.2018, med de endringer som kommer frem i forslaget til
endringer i kapittel 5 – føringer for arealbruk, datert 22.05.2019.
2. Behovet for revidering av planen vurderes innen utgangen av 2022.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) la på vegne av H og Sp frem følgende forslag:
Endringsforslag til punkt 5.1 Innledning:
Andøysamfunnet har store ambisjoner for vekst knyttet til en rekke næringer og boligutvikling.
Gjennomføring av disse planene vil få konsekvenser for kommunens arealplanlegging. Gjennom
planperioden må det derfor legges opp til en offensiv strategi i tråd med kommunens visjon
"Sammen skaper vi fremtid i Andøy".
Endringsforslag til punkt 5.5, kulepunkt 3:
Legge til rette for kommunal tjenesteyting i hele kommunen.

Arne Robert Svendsen (MDG) viste til punkt 5.4, kulepunkt 5, og stilte spørsmål om
betydningen av "energinøytralitet".
Ordføreren svarte at spørsmålet ville bli besvart i kommunestyret.
Votering:
Punkt 5.1 Innledning:
Forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H og SP vedtatt med 5 stemmer for,
mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
Punkt 5.5, kulepunkt 3:
Forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H og SP vedtatt med 5 stemmer for,
mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
Kommuneplanens samfunnsdel, inklusiv endringsforslag fremlagt av Matz Abrahamsen (H)
på vegne av H og Sp:
Enstemmig vedtatt.
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FS- 87/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018 –
2030, datert 24.05.2018, med de endringer som kommer frem i forslaget til
endringer i kapittel 5 – føringer for arealbruk, datert 22.05.2019, og med følgende
endringer vedtatt av Andøy formannskap:
Punkt 5.1 Innledning:
Andøysamfunnet har store ambisjoner for vekst knyttet til en rekke næringer og
boligutvikling. Gjennomføring av disse planene vil få konsekvenser for kommunens
arealplanlegging. Gjennom planperioden må det derfor legges opp til en offensiv strategi i
tråd med kommunens visjon "Sammen skaper vi fremtid i Andøy".
Punkt 5.5, kulepunkt 3:
Legge til rette for kommunal tjenesteyting i hele kommunen.
2. Behovet for revidering av planen vurderes innen utgangen av 2022.

Arne Robert Svendsen (MDG) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag:
1.
Punkt 2 i innstilling fra formannskapet tas ut.
2.
Punkt 5.4 Klima og arealbruk
Strategi: Andøy skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.
Kulepunkt 5 endres til:
- Ha fokus på at Andøysamfunnet skal være et lavutslipp- og et lavenergisamfunn innen 2050.
3.
Punkt 5.5 Levende tettsteder
Kulepunkt 3 endres tilbake til rådmannens opprinnelige forslag:
· Legge til rette for kommunal tjenesteyting på Andenes og Risøyhamn.

Votering:
Forsalget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) vedrørende formannskapets innstilling til
Side 12 av 16

punkt 2 falt med 9 stemmer for og 13 stemmer for formannskapets innstilling.
Forsalget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) vedrørende endring av punkt 5.4 Klima
og arealbruk falt med 5 stemmer for og 17 stemmer for formannskapets innstilling.
Forsalget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) vedrørende endring av punkt 5.5
Levende tettsteder falt med 1 stemme for og 21 stemmer for formannskapets innstilling.
Hele planen:
Enstemmig vedtatt.
KS- 55/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018 –
2030, datert 24.05.2018, med de endringer som kommer frem i forslaget til endringer i
kapittel 5 – føringer for arealbruk, datert 22.05.2019, og med følgende endringer vedtatt av
Andøy formannskap:
Punkt 5.1 Innledning:
Andøysamfunnet har store ambisjoner for vekst knyttet til en rekke næringer og
boligutvikling. Gjennomføring av disse planene vil få konsekvenser for kommunens
arealplanlegging. Gjennom planperioden må det derfor legges opp til en offensiv strategi i
tråd med kommunens visjon "Sammen skaper vi fremtid i Andøy".

Punkt 5.5, kulepunkt 3:
Legge til rette for kommunal tjenesteyting i hele kommunen.
2. Behovet for revidering av planen vurderes innen utgangen av 2022.

56/2019: SELSKAPSKONTROLL RENO-VEST IKS - VÅREN 2019
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 25.04.19 gitt slik enstemmig innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret viser til rapport om selskapskontroll i Reno-Vest IKS våren 2019.
Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 07. april 2019. Revisors
oppsummering framgår i punkt 10 sidene 73 og 74.
2. Kommunestyret sier seg meget tilfreds med den gjennomgang revisor har foretatt med
hensyn til denne selskapskontrollen av Reno-Vest IKS.
3. Kommunestyret viser og til at den protokollkontroll revisor har foretatt ikke har avdekket
brudd på selskapets vedtekter eller i strid med andre styringssignaler gitt av eierne.
4. Kommunestyret konstaterer videre at Reno-Vest IKS drives rasjonelt og profesjonelt og er
seg bevisst i aktivt å tilpasse seg det såkalte Grønne Skiftet. Dessuten har selskapet svært
gode administrative rutiner.
5. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Reno-Vest IKS til etterretning.
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Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 56/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapport om selskapskontroll i Reno-Vest IKS våren 2019.
Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 07. april 2019. Revisors
oppsummering framgår i punkt 10 sidene 73 og 74.
2. Kommunestyret sier seg meget tilfreds med den gjennomgang revisor har foretatt
med hensyn til denne selskapskontrollen av Reno-Vest IKS.
3. Kommunestyret viser og til at den protokollkontroll revisor har foretatt ikke har
avdekket brudd på selskapets vedtekter eller i strid med andre styringssignaler gitt
av eierne.
4. Kommunestyret konstaterer videre at Reno-Vest IKS drives rasjonelt og profesjonelt
og er seg bevisst i aktivt å tilpasse seg det såkalte Grønne Skiftet. Dessuten har
selskapet svært gode administrative rutiner.
5. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Reno-Vest IKS til etterretning.

57/2019: KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 21.03.19 gitt slik enstemmig innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar årsmelding 2018 for kontrollutvalget til orientering.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 57/2019 Vedtak:

Kommunestyret tar årsmelding 2018 for kontrollutvalget til orientering.

58/2019: Spørsmål og interpellasjoner
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Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående invitasjon fra ICAN til å markere støtte til
FNs atomvåpenforbud.

Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende interpellasjon:
ICAN Cities Appeal
ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs
atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot
atomvåpen!
FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i
juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje
avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».
Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale
avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer og lokalsamfunn bidra til å øke
presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.
Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki
er allerede del av appellen. Flere norske byer og kommuner har blitt med.
Byer og militære anlegg er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har
derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i
militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Washington DC vektla dette da de i begynnelsen av
mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN Cities Appeal. Et enstemmig
bystyre vedtok en resolusjon hvor de ber amerikanske myndigheter om å bli del av FNs
atomvåpenforbud. Når hovedstaden i verdens største atommakt enstemmig vedtar å
støtte atomvåpenforbudet, bør det være lett for norske byer og lokalsamfunn å gjøre det
samme.
Alle byer som blir del av ICAN Cities Appeal får et spesialdesignet diplom, som en
bekreftelse på at de deltar i den globale appellen om å støtte FN-traktaten som forbyr
atomvåpen.
Hvilke norske byer er med?
Så langt er ICAN Cities Appeal vedtatt i følgende byer / kommuner:
– Aurskog-Høland, Bergen, Bodø, Hammerfest, Horten, Karlsøy, Kristiansund,
Levanger, Mo i Rana, Oslo, Sunndal, Tromsø, Trondheim, Ålesund
I tillegg er det forslag til behandling i flere andre byer.
Forslag til vedtak:
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1. Kommunestyret ber Ordfører signere ICANs “cities appeal”
2. Kommunestyret i Andøy er dypt bekymret for den store trusselen
atomvåpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og
mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen.
All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en
ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for
mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot
atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.
Ordføreren svarte:
Takk for interpellasjonen.
I hovedsak omhandler interpellasjoner til kommunestyret lokale eller regionale forhold. Det
er mer sjelden at nasjonal og internasjonal politikk er tema for en interpellasjon til
kommunestyret. Slik bør det etter min oppfatning også være. I dette tilfelle er imidlertid
hensikten med interpellasjonen å invitere byer og lokalsamfunn med på å støtte initiativet til
et internasjonalt atomvåpenforbud.
Spørsmål knyttet til atomvåpen er omfattet av mange paradokser. Med veldig få unntak
velger jeg å tro at ingen er uenig i at vi skulle ønske oss en verden uten atomvåpen.
Samtidig som atomvåpen skaper frykt og at vi ønsker oss en verden uten atomvåpen har
atomvåpen samtidig avverget flere kriger og dermed forhindret store tap av menneskeliv.
Det er et paradoks at en verden uten atomvåpen ville vært mindre stabil. Den kalde krigens
garantier om gjensidig ødeleggelse eller terrorbalansen har kanskje vært den viktigste
enkeltfaktoren som har forhindret en ny storkrig i Europa.
Da Stortinget tidligere i år behandlet spørsmålet om Norsk ratifikasjon av traktaten om
forbud mot kjernevåpen anførte et flertall bestående av AP-Høyre-FRP-SP-Venstre og KRF at
NATOs mulighet til troverdig avskrekkelse tilsier at alliansen ikke ensidig kan gi opp
kjernevåpen så lenge andre har dem.
I og med at NATO er avgjørende for Norges sikkerhet ville vår sikkerhet blitt betydelig
svekket dersom NATOs evne til avskrekkelse ikke var troverdig.
Votering:
Forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) falt med 9 stemmer for og 13 stemmer
mot.
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