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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Amanda Eriksen og Hanne Paulsen – sang og gitar.

90/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

KS- 90/2019 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

91/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Omdelt:
Tilleggsinnkalling 1:
Sak 111/2019 Ny langtidsplan Forsvaret - videreføring av forsvarsutvalgets arbeid
Sak 112/2019 Ny domstolstruktur i Vesterålen - uttalelse
Sak 113/2019 Sekretariatfunksjonen – kontrollutvalget
Tilleggsinnkalling 2:
Spørsmål fra Halvar Rønneberg (FRP) vedrørende utenforskap for ungdom i Andøy
Spørsmål fra Kari Vik (åpen spørretid)
Ordføreren informerte om at innbygger Kari Vik ville benytte sin anledning til å stille spørsmål
angående vindkraftindustrien på Andmyran (åpen spørretid).
Ordføreren informerte om at det vil bli gjennomført opplæring i Acos møteportal den 22.11.19, og at
møteinnkallinger fra og med kommunestyremøte 09.12.19 kun vil bli lagt på møteportalen.
Ordføreren informerte om at det vil bli gjennomført folkevalgtopplæring den 2. og 3. desember og at
innkalling vil bli sendt ut så snart den er klar.
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Halvar Rønneberg (FRP) viste til sak 113/2019 Sekretariatfunksjon - kontrollutvalget og la frem
forslag om at saken utsettes.
Votering:
Enstemmig vedtak om at saken utsettes.
Ordføreren viste til kommunestyrets reglement og ba kommunestyret sette seg inn i regelverket.

KS- 91/2019 Vedtak:
Sakslisten ble godkjent

Åpen spørretid:
Innbygger Kari Vik stilte følgende spørsmål:
Spørsmål til kommunestyret vedrørende vindkraftindustrien på Andmyran.
Min forståelse av kommunens viktigste oppgaver er å ta vare på sine innbyggere fra fødsel til
død. Da er forebyggende helse viktig slik at de så langt mulig slipper å oppsøke
helsetjenesten.
I bygdene Skarstein, Breivik, Ramsa og nordligste del av Kvalnes har vi i dag et
helsebringende nærmiljø. Disse godene er nå i fare. Tyske investorer har overtatt Andmyran
vind. De søkte om utsatt frist med eneste formål. ifølge dem selv å få tilgang til elsertifikatene
som blir avviklet i 2021. På det åpne møtet som nylig ble avholdt i Breivik kom det tydelig
frem at beboerne kommer bakerst i rekken.
Da Andøy kommune i 2005 og senere i 2007, sa ja til vindkraft på Andmyran, stilte
kommunen noen premisser. Turbinene skulle plasseres 1200 fra bebyggelsen som anbefalt
av kommunelegen. og den underlige brummende lyden delegasjonen til Smøla erfarte skulle
undersøkes og avklares for å finne årsaken. En kan mistenke at lavfrekvente lydbølger og
infralyd som er svaret. Det er lydbølger som ikke høres men kjennes så lenge turbinene
produserer og disse kan være skadelig for helsen.
Dessuten krevde kommunen at det måtte gjøres en avklaring av eventuell kompensasjon for
verdiforringelse av eiendommer for beboerne. Det viser seg at husene nesten blir verdiløse.
Husk at turbinene blir liggende fra sørvest til nordvest for bebyggelsen. Mange fortvilte
beboere står i fare for økonomisk ruin.
Disse vedtakene ble overprøvd av OED og området på Andmyran fikk statlig regulering.
Turbinene skulle være 700 m fra bolighus og det var ikke et ord om økonomisk
kompensasjon.
Dersom Andøy kommune går inn for at denne utbyggingen skal fullføres, vedtar de samtidig
at en del av befolkningen skal ofres av hensyn til inntekt i form av eiendomsskatt. De vedtar
at noen skal falle utenfor felleskapets goder. De vedtar at om lag 2-300 innbyggere kan
utsettes for planlagt helserisiko. Hvordan stemmer dette med brosjyren for SAMSKAP som
fremhever muligheten for det «gode liv» i Andøy, og levende bygdesamfunn i hele
kommunen.
Mitt spørsmål er følgende:
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1: Hvordan har Andøy kommune tenkt å ta vare på befolkningen i de berørte områdene? Det
være seg helse og/eller økonomisk ruin.
2: Hvordan passer dette med kommunens fokus på turisme og naturopplevelser når de må
reise forbi 7 km monsterturbiner og «spøkelsesbygder» før de når kommunesenteret?

Ordføreren svarte:
Andøy kommune og andøysamfunnet er i en krevende situasjon med negativ
befolkningsutvikling og svak økonomi.
Det handler om å benytte de mulighetene som finnes for å skape grunnlag for fremtidige
inntekter som gjør kommunen i stand til å levere gode tjenester til befolkningen.
Det vil alltid være slik at uansett hva man beslutter å satse på av de mulighetene som finnes
rundt oss, så vil det være positive effekter for noen og negative effekter for andre av det,
men som samlet sett kan gi andøysamfunnet en positiv effekt.
Disse avveiningene har ulike kommunestyre- og formannskapsflertall vurdert og konkludert
med å være betinget positiv til vindkraftproduksjon.
Slik er det uansett hva man velger å satse på, selv en satsing på reiseliv vil ha både negative
og positive effekter for enkelt innbyggere, grunneiere, næringsaktører, lokalsamfunn og
miljøet. Likevel ønsker et flertall at vi skal satse på reiselivsutvikling.
På samme måte er det delte meninger i forhold til vindkraftutbygging, pluss for noen, minus
for noen, men samlet for andøysamfunnet vil det gi en positiv effekt.
Kommunens rolle har vært å høres og sørge for de nødvendige vedtak som kreves for slike
tiltak, sørge for at alle parter er blitt hørt og sett ut fra de lover, forskrifter, nasjonale
retningslinjer og veiledninger og andre betingelser som gjelder.
Beslutninger tas og er tatt av NVE som faginstans, og endelig beslutning er tatt av
Departementet. Andøy kommune har ingen reell mulighet til å stoppe eller reversere verken
konsesjonen eller utbyggingen.
For kommunen handler det om å gjøre det beste ut av det, sørge for å ivareta innbyggernes
og andre sine interesser i høringen av MTA-planen hva gjelder arealkonflikt, støy,
skyggekast, iskast og økonomiske konsekvenser slik at alt blir belyst og vurdert skikkelig av
de som skal beslutte.
Det handler om å sikre at andøysamfunnet får redelig vederlag for å være vertskap for
vindmølleanlegget. Det handler om å få aktivitet og fremtidige arbeidsplasser med
utgangspunkt i den fornybare energien fra vindmølleanlegget, noe som det arbeides intenst
med.

92/2019: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Tommy Lyngra Søberg (AP) angående byggesaksbehandling
Spørsmål fra Lill Inger Berg-Olsen (SV) angående ungdomsklubb
Spørsmål fra Halvar Rønneberg (FRP) angående utenforskap blant ungdom i Andøy

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
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Tommy Lyngra Søberg (Ap) stilte følgende spørsmål:
Jeg leste nylig den saken som var i avisen angående bygging av garasje i Risøyhamn og at det
menes at denne garasjen er bygd inne på nabo eiendommen.
Mitt spørsmål til denne saken er:
Hvilken rutiner har Andøy kommune for å følge opp byggesaker?
Blir byggesøknaden kontrollert ute på bygget til den det gjelder slik at man er sikker på at
bygget stemmer overens med de tegningene som følger ved søknaden før brukstillatelse
utstedes?
Hva sier brannforskriftene om avstander mellom bygg på 2 forskjellig gårds og
bruksnummer?
Rådmannens svarte:
Tilsyn: Andøy kommune har som byggesaksmyndighet ingen skriftlige rutiner for tilsyn i
byggesaker. De tilsynene som blir gjennomført, blir ofte til gjennom meldinger fra naboer,
andre berørte eller fra bygningseier selv.
Sammen med byggesøknaden skal det leveres en målsett situasjonsplan som skal vise
plassering av nye bygninger eller bygningsdeler. Det blir da tiltakshaver eller søkers ansvar at
bygningen føres opp i henhold til søknaden og det som er nabovarslet. Ved ferdigstillelse
skal det søkes ferdigattest. Det er søker/tiltakshaver som har ansvaret for at bygging skjer i
henhold til det som er godkjent og som har ansvar for å søke om ferdigattest.
Byggesakskontoret sjekker ikke plasseringen til et hvert bygg som føres opp i etterkant av
behandlingen.
Teknisk opplever ofte at det ikke blir søkt ferdigattest i byggesaker. Hvert år tas det en
gjennomgang av søknader som har blitt tre år gamle for å etterspørre søknad om
ferdigattest. Likevel er det mange som ikke søker om ferdigattest. Når kommunen ikke får
beskjed når bygningen blir påbegynt eller ferdigstilt blir det vanskelig å føre tilsyn under
oppføring og med et eventuelt sluttresultat.
Dersom det skal satses i større grad på gjennomføring av tilsyn er det behov for økte
ressurser til byggesaksarbeidet. I tillegg er det behov for å heve kompetansen. Kommunens
rolle som tilsynsmyndighet omfatter mye mer enn bare kontroll av bygningers plassering.
Brannforskriften: Byggverkets avstand fra nabogrense fremgår av plan- og bygningsloven §
29-4 andre ledd og av byggeteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 andre ledd.
Mellom lave byggverk skal det minimum være 8,0 meters avstand, med mindre det er truffet
tiltak for å hindre spredning av brann i den tiden som kreves for rømning og redning i det
andre byggverket.
Med lave byggverk menes eneboliger, hytter, driftsbygninger og andre bygninger som har en
eller flere bruksenheter og som har mindre byggehøyde enn 8 meter.
Avstandskravet fra nabogrense er også gjeldende for mindre tiltak. Det er likevel tillatt å
oppføre mindre tiltak nærmere andre bygninger innenfor en og samme eiendom. Definisjon
av mindre byggverk er bygninger som ikke har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50
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m2, og andre mindre tiltak som ikke har et bruksareal (frittliggende garasje, uthus el liknende
mindre tiltak).
Plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd inneholder en unntaksbestemmelse som
innebærer at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn
nevnt i § 29-4 annet ledd, eller i nabogrensen. Unntaksbestemmelsen kan benyttes når:
·

eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.

·

ved oppføring av mindre tiltak (frittliggende garasje, uthus el liknende mindre
tiltak).

John Helmersen (SV) stilte følgende spørsmål:
Vi i Andøy SV besøkte 10. klassene ved Andenes skole i går for å snakke om det å engasjere
seg i samfunnet og hvordan det er å være politisk aktiv. Vi spurte hva som engasjerte dem og
de svarte at de manglet et tilholdssted på kveldstid. Ungdomsklubben holder bare åpent
noen få dager i måneden og nå som Narvesen også er borte og de ikke får være i
idrettshallen, har de ingen steder å være.
Derfor lurer jeg på om det kun handler om økonomi i forhold til avlønning av klubbleder når
det avgjøres hvor mange dager klubben skal være åpen?
Vil det være et alternativ at frivillige voksne holder klubben åpen andre dager? Jeg ser
muligheter for at vi kunne brukt dette som et integreringstiltak, hvor bosatte flyktninger som
ønsket det kunne bidratt til å holde klubben åpen og samtidig fått snakke norsk og bli kjent
med ungdommene. Og selvsagt andre voksne og foreldre som ville ønske å bidra til et slikt
tilbud. De måtte selvsagt ha levert politiattest, på lik linje med andre som jobber med barn
og unge.
Rådmannen svarte:
Kultur- og publikumsavdelingen, som har ansvar for ungdomsklubbene, er kjent med
problematikken knyttet til få møteplasser for ungdom, og har dette som et område de stadig
jobber med å forbedre innenfor de rammene de har.
Åpningstider for ungdomsklubbene er basert på de stillingsstørrelsene vi har blant
ungdomslederne. De har åpent så ofte som det er mulig med den tiden de har disponibel.
Så til spørsmålet om bruk av frivillige for å bedre åpningstidene til klubben. Dette er en
praksis som interesseorganisasjonen «Ungdom og fritid» har sett en del på. De viser til
viktigheten av å bruke kvalifisert arbeidskraft i klubben, ikke for å få større besøkstall, men
trygge rammer for de som trenger det.
Fritidsklubbene er viktige, gode og trygge møteplasser for ungdom. Tryggheten skapes av
kontinuitet, klare rammer og ledere som er utdannet til å kommunisere med ungdom. De
har en rolle som en fortrolig voksen som er på deres side, en rolle som må bygges over tid.
Ungdata undersøkelsene viser også at det er behov for slike voksne.
Frivillighet er viktig i vårt samfunn og alle de som engasjerer seg gjør en fantastisk jobb med
å utvikle kommunen til en bedre plass, men når det gjelder å utvide åpningstidene på
klubbene tror ikke administrasjonen at dette er grepet som vil forbedre tjenesten.
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Når det er sagt, så vil tanken om frivillige som jobber sammen med en klubbleder kunne
være interessant. I motsetning til en del andre kommuner jobber klubblederne her alene, og
det gir lite rom for å jobbe med utvikling av klubben.
Halvar Rønneberg (FRP) stilte følgende spørsmål:
Gjennom lang tid har en registrert flere unge mennesker i alderen mellom 12/13 år og
oppover til langt opp i 20 årsalderen opplever utstøting fra ungdomsmiljøet, mobbing og
psykisk helse. Det er en kjensgjerning at mange ikke opplever mestring eller inkludering i det
daglige. I 2016 ble det lagt frem ett referat fra Kommunenes sentralforbund, gjennom
fellesmøtet for Nord-Norge, blant annet til kommunestyret i Andøy. Dette satte søkelyset på
dette med utenforskap og utfordringer blant mange unge. Referatet ble ikke, hverken nøye
eller inngående, diskutert av kommunestyret den gang.
I skrivet fra KS ble det vektlagt spesielt dette med frafallet i skolene, spesielt i de tre
nordligste fylkene, Frafallet har historisk vært høyere. Samtidig opplever flere av disse at de
får vedtak om spesialundervisning i skolen. Den samme trenden ser vi også være gjeldene i
Andøy.
Og la meg være klar på at disse elevene har krav på og må ha ett tilrettelagt
undervisningsopplegg. Dessverre blir dette ofte organisert slik at det er ufaglærte og
uerfarne ansatte i skolene som får oppgaven med å gi elevene den oppfølgingen som det
både trenger og har krav på. Samtidig som de gjerne blir tatt ut av klassemiljøet, og på
denne måten også fremmedgjøres.
Samtidig registrerer en at Nordland Fylkeskommune nå planlegger en stor omstilling av den
videregående skolestrukturen i hele Nordland. Fylkeskommunes forslag til ny struktur vil
også bli en enda større utfordring for nettopp de mennesker som en her har stilt spørsmål
rundt.
I skrivet fra 2016 fra KS peker en på klare forutsetninger, der for eksempel samhandling og
planlegging mellom Fylkeskommune og kommune er ett sentralt tiltak for å lykkes. Samtidig
pekes det på individuell tilpassing og samarbeid mellom utdanning og arbeidslivet. KS foreslå
blant annet at helsetjenesten skulle være lettere tilgjengelig, for alle elever i grunnskole og
videregående skoler.
KS pekte på at kommunen og fylkene skulle bidra til fellesarenaer for elever som kunne bidra
til mestring, tilhørighet og tett oppfølging. KS pekte også på noen sentral temaer som Staten
burde til rette legge for, noen av disse kan en nok være helt enige i.
Mitt spørsmål til ordfører, med bakgrunn i dette, er:
1. Hva har Andøy kommune gjort de siste årene siden 2016, som har bidratt til at
intensjonen i KS sitt skriv har bidratt til en bedre hverdag for disse
ungdommene?
2. Hvilke konkrete tiltak har blitt iverksatt siden 2016 og frem til i dag?
3. Har Ordfører vurdert de forslag som ligger i den fremtidige skolestrukturen som
Fylkeskommunen har lagt frem, blant annet i innspills møter over hele fylket.
Hvilke grep vil ordfører sette i verk for å gi disse ungdommene ett godt
utdanningstilbud her i Andøy Kommune?
4. Kan Ordfører fortelle om kommunen har god oversikt over hvor mange unge
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mennesker i alderen mellom12/13 år og 30 år som har behov for støtte å hjelp
for å komme ut av utenfor skap, utfordringer i livet som kan medføre en eller
annen utestengelse i hverdagen.
Rådmannen svarte:
Utenforskap er et viktig tema og en utfordring som krever både lokal og nasjonal innsats.
I kommunestyresak 39/18 ble det bevilget 500 000,- til et prosjekt som gikk på forebygging
av ensomhet og utenforskap. Prosjektet ble løftet fram av ressursgruppene og
forebyggingsgruppa i kommunen. Prosjektet hadde oppstart høsten 2018 og ble finansiert ut
2019.
Prosjektet, som fikk navnet Innafor, retter seg mot barn og unge – hvor målsettingen har
vært økt deltakelse på eksisterende kulturarenar blant utsatte grupper, økt deltakelse i
fritidsklubb/ungdomsklubb og økt deltakelse i organisert idrett, lag og foreninger.
Prosjektet har gitt flere resultater – blant annet har antall deltakere på fritidsklubbene økt
betraktelig.
Et annet prosjekt som ble startet opp i september 2016 er det såkalte LOS-prosjektet som
rettet seg inn mot elever med høyt skolefravær, med målsetting om mer tilstedeværelse på
skolen, bedre skoletrivsel og bedre faglig fungering. Skolefravær er en av de største
risikofaktorene for utenforskap, og forebygging av utenforskap krever god innsats fra
barnehage og skole. Dette er det stort fokus på.
Det vil bli lagt fram sluttrapporter fra prosjekt Innafor og LOS-prosjektet for kommunestyret i
et av de første kommunestyremøtene i 2020.
Siden 2016 har det også blitt satt i gang andre tiltak både mot unge og voksne:
Avdeling for psykisk helse og avhengighet har opprettet møtesteder både for voksne og unge
brukere av tjenesten. Møtestedet for de yngre deltakerne gjennomføres i samarbeid med
NAV og Vesterålen vekst.
Det er også satt i gang ulike gruppedeltak som for eksempel ICDP foreldreveiledning og
mestrende barn grupper for barn i alderen 8-12 år. Dette er tiltak som blant annet har som
mål å bidra til bedre inkludering.
I tillegg har NAV stadig fokus på å få unge mennesker raskt inn i aktivitet eller arbeid.
Ungdom som har fått innvilget uføretrygd forsøkes det å få i aktivitet ved for eksempel bruk
av VTA-eller VTO-plasser.
Frivilligsentralen har også språk-kafe, gågrupper, håndarbeidskafe og middagstreff der det er
personer i ulike aldersgrupper som møtes.
Andøy kommune er i gang med en plan for forebygging og folkehelse. Fordi vi ser at
utenforskap er en viktig utfordring er dette et av temaene i planen. Det gjøres en god del i
dag, men utfordringen er stor og krever innsats og fokus i tiden framover, og også her må vi
tenke nye løsninger i samarbeid med andre bidragsytere i lokalsamfunnet.
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Det er også en utfordring at flere av tiltakene som vi gjennomfører er prosjektorganiserte
tiltak som vi mottar eksterne prosjektmidler på i en gitt periode. Utfordringen består i
implementere slike tiltak inn i ordinær drift, samtidig som vi er i en situasjon der vi vet at vi
får mindre penger.
Når det gjelder forslag om den fremtidige tilbudsstrukturen i videregående skoler så har
ordføreren gitt skriftlig innspill til Nordland fylkeskommune, og Andøy kommune var
representert på innspills møter både fra administrasjon og politisk nivå. Uansett hvordan
den endelige tilbudsstrukturen blir, er det et faktum at det er Fylkeskommunen som har
ansvar for videregående opplæring.
Til det siste konkrete spørsmålet så er svaret ja, kommunen har relativt god oversikt.
Utfordringen er ikke nødvendigvis å ha oversikt, men å finne de riktige tiltakene som faktisk
hjelper.
KS- 92/2019 Vedtak:

93/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 26.08.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.10.19 godkjennes som den foreligger

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

KS- 93/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 26.08.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.10.19 godkjennes som den foreligger

94/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget den 15.08.19
Nr. 2 Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget den 12.09.19
Nr 3 Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget 26.09.19
Nr. 4 Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget 10.10.19
Nr. 5 Møteprotokoll for møte i eldrerådet den 03.09.19
Nr. 6 Uttalelse vedrørende ny domstolstruktur i Vesterålen

Side 11 av 35

Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Referatsak nr. 1
Tone Fredriksen (SP) ba om orientering om rådmannens svar til kontrollutvalget angående
utleievirksomhet til overnattingsgjester/turister i Skarsteinsdalen, og angående
grusleveranse til kommunen.
Rådmannen hadde ikke svarene tilgjengelig i kommunestyremøtet og vil komme tilbake med
svar ved en sendere anledning.
KS- 94/2019 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

95/2019: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.2019
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 112/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
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KS- 95/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

96/2019: AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.07.19
Forslag til vedtak:
Avviksrapportering investering pr. 31.07.19 tas til orientering.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 113/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 31.07.19 tas til orientering.
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 96/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 31.07.19 tas til orientering.

97/2019: ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2018, datert
25.09.19, og godkjenner særregnskap og årsberetning for 2018 for Andøy havn KF.
2. Kommunestyret forutsetter at styret for Andøy Havn KF snarest følger opp revisors
anmerkning om styrets årsberetning og ber om tilbakemelding fra styret innen 01.04.20
om hvilke tiltak Andøy Havn KF vil iverksette for å få driften i balanse slik at foretaket ikke
drives for kommunestyrets regning.
3. Kommunestyret forutsetter at regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr.214.424,86 dekkes
inn av Andøy Havn KF senest i løpet av 2021.
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Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Lill Inger Berg-Olsen (SV) ba om vurdering av sin habilitet som nestleder til styret i Andøy
Havn KF.
Ordføreren informerte om at styremedlemmer i KF ikke er inhabile, jfr. Fl. § 6.1.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 114/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2018,
datert 25.09.19, og godkjenner særregnskap og årsberetning for 2018 for Andøy
havn KF.
2. Kommunestyret forutsetter at styret for Andøy Havn KF snarest følger opp revisors
anmerkning om styrets årsberetning og ber om tilbakemelding fra styret innen
01.04.20 om hvilke tiltak Andøy Havn KF vil iverksette for å få driften i balanse slik
at foretaket ikke drives for kommunestyrets regning.
3. Kommunestyret forutsetter at regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr.214.424,86
dekkes inn av Andøy Havn KF senest i løpet av 2021.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Styreleder Andreas Haugen var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 97/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2018,
datert 25.09.19, og godkjenner særregnskap og årsberetning for 2018 for Andøy
havn KF.
2. Kommunestyret forutsetter at styret for Andøy Havn KF snarest følger opp revisors
anmerkning om styrets årsberetning og ber om tilbakemelding fra styret innen
01.04.20 om hvilke tiltak Andøy Havn KF vil iverksette for å få driften i balanse slik
at foretaket ikke drives for kommunestyrets regning.
3. Kommunestyret forutsetter at regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr.214.424,86
dekkes inn av Andøy Havn KF senest i løpet av 2021.
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98/2019: HALVÅRSRAPPORT FOR SAMSKAP 2019
Forslag til vedtak:
Halvårsrapport for Samskap for 2019 godkjennes.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende forslag til vedtak:
Halvårsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP)
FS- 115/2019 Vedtak:

Halvårsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Innledning ved næringssjef/programsjef Brita Erlandsen.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 98/2019 Vedtak:

Halvårsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.

99/2019: KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET
Forslag til vedtak:

Andøy kommune implementerer kvalitetsreformen Leve hele livet i oppgaver rettet mot
målgruppen (eldre over 65 år) og forplikter seg til å delta i regionalt læringsnettverk dersom
dette blir opprettet.
Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) ba om at det blir gitt en orientering til kommunestyret om
kvalitetsreformen.
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Rådmannen svarte at det på et senere tidspunkt vil bli gitt orientering på en egnet måte.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 117/2019 Vedtak:

Andøy kommune implementerer kvalitetsreformen Leve hele livet i oppgaver rettet mot
målgruppen (eldre over 65 år) og forplikter seg til å delta i regionalt læringsnettverk dersom
dette blir opprettet.
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 99/2019 Vedtak:

Andøy kommune implementerer kvalitetsreformen Leve hele livet i oppgaver rettet mot
målgruppen (eldre over 65 år) og forplikter seg til å delta i regionalt læringsnettverk dersom
dette blir opprettet.

100/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OPPARBEIDELSE AV OPPSKYTINGSPLATTFORM - BØRVÅGEN - ANDØYA
SPACEPORT
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av
oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og delingsforbudet for
strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.
Andøy kommune gir i medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §9, samtykke til
midlertidig omdisponering av inntil 15 dekar fulldyrka jord for oppsetting av brakkerigg og plasthall
på gnr. 34 bnr. 8 og 24 i Andøy kommune, som omsøkt.
Vilkår for midlertidig omdisponering:
· Arealet skal ryddes og tilbakeføres til jordbruksproduksjon innen 10 år.
Tiltaket må være igangsatt innen 3 år, ellers faller samtykket bort, jfr. jordlovens §9.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Marita Thanke Hansen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun er søster til
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saksbehandler. Hun fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Marita Thanke Hansen (SP) ble erklært habil.
Votering:
Marita Thanke Hansen (SP) erklæres habil.
Marita Thanke Hansen (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Lill Inger Berg-Olsen (SV) opplyste at hun er blitt gjort kjent med at det er sendt uttalelser til
kommunen angående saken. Da uttalelsene bør foreligge før endelig behandling av saken,
ba hun om at disse blir lagt frem for kommunestyret.
Rådmannen svarte at det vil bli sjekket om kommunen har mottatt uttalelser, og hvis de er
mottatt vil de vil bli lagt frem for kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 118/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av
oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.
Andøy kommune gir i medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §9, samtykke
til midlertidig omdisponering av inntil 15 dekar fulldyrka jord for oppsetting av brakkerigg og
plasthall på gnr. 34 bnr. 8 og 24 i Andøy kommune, som omsøkt.
Vilkår for midlertidig omdisponering:
· Arealet skal ryddes og tilbakeføres til jordbruksproduksjon innen 10 år.
Tiltaket må være igangsatt innen 3 år, ellers faller samtykket bort, jfr. jordlovens §9.
Lill Inger Berg-Olsen (SV) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 19 stemmer for og 4 stemmer mot.
KS- 100/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av
oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.
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Andøy kommune gir i medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §9, samtykke
til midlertidig omdisponering av inntil 15 dekar fulldyrka jord for oppsetting av brakkerigg og
plasthall på gnr. 34 bnr. 8 og 24 i Andøy kommune, som omsøkt.
Vilkår for midlertidig omdisponering:
· Arealet skal ryddes og tilbakeføres til jordbruksproduksjon innen 10 år.
Tiltaket må være igangsatt innen 3 år, ellers faller samtykket bort, jfr. jordlovens §9.

101/2019: SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV - HÅKON LUNDBERG
Forslag til vedtak:

1.
Håkon Lundberg (FRP) innvilges permisjon fra følgende politiske verv til 04.05.2020, jfr.
Kommuneloven § 7-9:
·

Andøy kommunestyre – varamedlem nr. 1 for Fremskrittspartiet

2.
Med forbehold om fritak:
a. Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2019 rykker varamedlemmene opp
en plass. Bjørg Nordgård går inn som nytt varamedlem nr. 4.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 101/2019 Vedtak:

1.
Håkon Lundberg (FRP) innvilges permisjon fra følgende politiske verv til 04.05.2020, jfr.
Kommuneloven § 7-9:
·

Andøy kommunestyre – varamedlem nr. 1 for Fremskrittspartiet
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2.
a. Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2019 rykker varamedlemmene opp
en plass. Bjørg Nordgård går inn som nytt varamedlem nr. 4.

102/2019: VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG 2019 -2023
Forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget velges i medhold av arbeidsmiljølovens § 7-1. Kommunestyret velger 4
medlemmer med personlige varamedlemmer fra arbeidsgiversiden. Rådmannen skal være et av
medlemmene.

Arbeidsmiljøutvalget velger selv leder og nestleder.

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Rådmann

1. Stedfortreder

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 01/2019 Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget velges i medhold av arbeidsmiljølovens § 7-1. Kommunestyret velger 4
medlemmer med personlige varamedlemmer fra arbeidsgiversiden. Rådmannen skal være et
av medlemmene.
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Arbeidsmiljøutvalget velger selv leder og nestleder.

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Rådmann

1. Stedfortreder

2. Ordfører

2. Varaordfører

3. Stein Hansen

3. Torfinn Bø

4. Vibeke Strøm-Fosse

4. Egil Brensholm

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 102/2019 Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget velges i medhold av arbeidsmiljølovens § 7-1. Kommunestyret velger 4
medlemmer med personlige varamedlemmer fra arbeidsgiversiden. Rådmannen skal være
et av medlemmene.
Arbeidsmiljøutvalget velger selv leder og nestleder.
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Rådmann

1. Stedfortreder

2. Ordfører

2. Varaordfører

3. Stein Hansen (SP)

3. Torfinn Bø (SP)

4. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)

4. Egil Brensholm (MDG)

103/2019: VALG AV PARTSSAMMENSATT UTVALG 2019 - 2023
Forslag til vedtak:
Som arbeidsgiverrepresentanter i partssammensatt utvalg velges:
Medlemmer:
1.

Personlige varamedlemmer:
1.
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2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Leder:
Nestleder:

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.
VN- 02/2019 Vedtak:

Saken utsettes.

Valgnemnda 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til formannskapet.
VN- 10/2019 Vedtak:

Som arbeidsgiverrepresentanter i partssammensatt utvalg velges:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Kurt Spjelkavik (SP)

1. John Petter Karlsen (SP)

2. Marita Thanke Hansen (SP)

2. Rachel S. Jacobsen (SP)

3. Jakop Mortensen (SP)

3. Torill Johansen (SP)

4. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)

4. Torill Norvoll (AP)

5. Egil Brensholm (AP)

5. Frank Olsen (SV)

Leder:

Kurt Spjelkavik (SP)

Nestleder:

Egil Brensholm (AP
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Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 103/2019 Vedtak:

Som arbeidsgiverrepresentanter i partssammensatt utvalg velges:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Kurt Spjelkavik (SP)

1. John Petter Karlsen (SP)

2. Marita Thanke Hansen (SP)

2. Rachel S. Jacobsen (SP)

3. Jakop Mortensen (SP)

3. Torill Johansen (SP)

4. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)

4. Torill Norvoll (AP)

5. Egil Brensholm (AP)

5. Frank Olsen (SV)

Leder:

Kurt Spjelkavik (SP)

Nestleder:

Egil Brensholm (AP)

104/2019: VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL ANDØY KIRKELIGE
FELLESRÅD 2019 - 2023
Forslag til vedtak:
Kommunestyret oppnevner ett medlem med personlig varamedlem til Andøy Kirkelige Fellesråd.
Dette medlem er ordinært medlem i Andøy Kirkelige Fellesråd.
Tidligere har det vært tradisjon at dette medlem med personlig varamedlem oppnevnes blant
formannskapets medlemmer, for å opprettholde kontakt og kontinuitet mellom kirken og
kommunen.
Som kommunens medlem med personlig varamedlem til Kirkelig Fellesråd 2019 - 2023 velges:

Medlem:

Personlig varamedlem:
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Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.
VN- 03/2019 Vedtak:

Saken utsettes.
Valgnemnda 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 11/2019 Vedtak:

Som kommunens medlem med personlig varamedlem til Kirkelig Fellesråd 2019 - 2023
velges:

Medlem:
Beate Sellevold

Personlig varamedlem:
Nina B. Andersen (FRP)

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 104/2019 Vedtak:

Som kommunens medlem med personlig varamedlem til Kirkelig Fellesråd 2019 - 2023
velges:
Medlem:
Beate Sellevold

Personlig varamedlem:
Nina B. Andersen (FRP)
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105/2019: VALG TIL VESTERÅLEN REISELIV 2019 - 2023
Kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet utpeker hver 2 kandidater. De kommunalt valgte
representantene må være medlem av kommunestyret.
Arbeidsutvalget har fullmakt til å sette sammen reiselivsutvalget som består av kommunevalgte
representanter med personlige vararepresentanter. Hver deltakende kommune har en representant i
utvalget.

Forslag til vedtak:
Som Andøy kommunes representanter til reiselivsutvalget 2019 -2023 velges:
1.
2.

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 04/2019 Vedtak:

Som Andøy kommunes representanter til reiselivsutvalget 2019 -2023 velges:
1. Arne Robert Svendsen
2. Lill Inger T. Berg-Olsen
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 105/2019 Vedtak:

Som Andøy kommunes representanter til reiselivsutvalget 2019 -2023 velges:
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1. Arne Robert Svendsen
2. Lill Inger T. Berg-Olsen

106/2019: VALG TIL VESTERÅLEN KULTURUTVALG 2019 - 2023
Kommunene som deltar i Kultursamarbeidet utpeker hver 2 kandidater. De kommunalt valgte
representantene må være medlem av kommunestyret.
Arbeidsutvalget har fullmakt til å sette sammen Vesterålen kulturutvalg som består av
medlem/varamedlem i hovedutvalget med ansvar for kultur eller er medlem i kommunestyre i egen
kommune. Hver deltakende kommune har en representant i utvalget.

Forslag til vedtak:
Som Andøy kommunes representanter til Vesterålen kulturutvalg 2019 – 2023 foreslås:
1.
2.

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.
VN- 05/2019 Vedtak:

Saken utsettes.
Valgnemnda 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 12/2019 Vedtak:

Som Andøy kommunes representanter til Vesterålen kulturutvalg 2019 – 2023 foreslås:
1. Rune Stave (SP)
2. Anitha Bendiksen (AP)
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Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 106/2019 Vedtak:

Som Andøy kommunes representanter til Vesterålen kulturutvalg 2019 – 2023 foreslås:
1. Rune Stave (SP)
2. Anitha Bendiksen (AP)

107/2019: VALG AV STYRE FOR ANDØY BOLIGSTIFTELSE 2019 - 2023
Kommunestyret skal velge 3 medlemmer med like mange varamedlemmer til styret for
boligstiftelsen for perioden 2019 – 2023.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret velger følgende medlemmer til styret i boligstiftelsen

Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Som leder velges:

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.
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VN- 06/2019 Vedtak:

Saken utsettes
Valgnemnda 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 13/2019 Vedtak:

Kommunestyret velger følgende medlemmer til styret i boligstiftelsen
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Matz Abrahamsen (H)

1. Rune Stave (SP)

2. Kate Eliassen (H)

2. Halvar Rønneberg (FRP)

3. Jitse Buitink (SV)

3. Kumrije Rusiti (AP)

Som leder velges:

Matz Abrahamsen (H)

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:
Avtalevalg
Forslagsstillere har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 107/2019 Vedtak:

Kommunestyret velger følgende medlemmer til styret i boligstiftelsen
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Matz Abrahamsen (H)

1. Rune Stave (SP)

2. Kate Eliassen (H)

2. Halvar Rønneberg (FRP)

3. Jitse Buitink (SV)

3. Kumrije Rusiti (AP)

Som leder velges:

Matz Abrahamsen (H)
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108/2019: VALG AV FORSVARSUTVALG 2019 - 2023

I forbindelse med arbeidet med sikring av drift ved Andøya flystasjon ble det nedsatt eget
forsvarsutvalg bestående av 3 medlemmer. Utvalget er senere utvidet, og for perioden 2015 – 2019
besto utvalget av 8 medlemmer.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret velger slikt forsvarsutvalg for 2019 -2023:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Som leder velges:
Utvalget rapporterer til formannskapet.

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:

Saken er trukket fra sakslisten
VN- 07/2019 Vedtak:

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

KS- 108/2019 Vedtak:

Saken er tukket fra sakslisten.
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109/2019: VALG AV DELEGATER TIL FYLKESMØTE I KS NORDLAND 2019-2023

Vedlegg:
Dok.dato

Tittel

Dok.ID

KS er en arbeidsgiversammenslutning av landets kommuner og fylkeskommuner.
Kommunenes representanter til fylkesmøte i KS Nordland velges blant de faste
kommunestyrerepresentantene. Ordføreren bør være blant representantene. Det bør velges like
mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering)
Andøy kommune velger 2 representanter og 4 vararepresentanter (kommuner med 3 000 – 10 000
innbyggere).
Forslag til vedtak:
Andøy kommune velger følgende representanter med vararepresentanter til Fylkesmøte i KS
Nordland 2019 - 2023:
Representanter:

Vararepresentanter:

1. Ordfører

1. Varaordfører

2.

2.
3
4.

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.
VN- 08/2019 Vedtak:

Saken utsettes.

Valgnemnda 18.11.2019:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) presenterte følgende listeforslag på vegne av SP, H og FRP:
Representanter:
Vararepresentanter:
1. Ordfører Knut A. Nordmo (SP)
1. Matz Abrahamsen (H)
2. Varaordfører Lill Pettersen (SP)
2. Halvar Rønneberg (FRP)
3. Tone Fredriksen (SP)
4. Marita Thanke Hansen (SP)
Side 29 av 35

Forslagsstiller bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Anitha Bendiksen (AP) presenterte følgende listeforslag på vegne av AP, MDG og SV:
Representanter:
Vararepresentanter:
1. Kjell-Are Johansen (AP)
1. Arne Robert Svendsen (MDG)
2. Lill Inger T. Berg-Olsen (SV)
2. Anitha Bendiksen (AP)
3. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)
4. Tommy Søberg (AP)
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

VN- 14/2019 Vedtak:

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Følgende listeforslag ble fremsatt:
Listeforslag på fra SP, H og FRP:
Representanter:
1. Ordfører Knut A. Nordmo (SP)
2. Varaordfører Lill Pettersen (SP)

Vararepresentanter:
1. Matz Abrahamsen (H)
2. Halvar Rønneberg (FRP)
3. Tone Fredriksen (SP)
4. Marita Thanke Hansen (SP)

Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Listeforslag fra AP, MDG og SV:
Representanter:
1. Kjell-Are Johansen (AP)
2. Lill Inger T. Berg-Olsen (SV)

Vararepresentanter:
1. Arne Robert Svendsen (MDG)
2. Anitha Bendiksen (AP)
3. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)
4. Tommy Søberg (AP)

Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Liste fra SP, H og FRP fikk 16 stemmer
Liste fra AP, MDG og SV fikk 7 stemmer
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Plassene ble fordelt i henholdt til kommuneloven § 7-6 om valgoppgjør
forholdsvalg.

KS- 109/2019 Vedtak:

Representanter:
1. Ordfører Knut A. Nordmo (SP)
2. Varaordfører Lill Pettersen (SP)

Vararepresentanter:
1. Kjell-Are Johansen (AP)
2. Matz Abrahamsen (H)
3. Halvar Rønneberg (FRP)
4. Lill Inger T. Berg-Olsen (SV)
110/2019: VALG AV PROGRAMSTYRET FOR SAMSKAP 2019 - 2023
Forslag til vedtak:
Kommunestyret velger følgende programstyre for Samskap for perioden 2019-2023:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Valgnemnda 13.11.2019:
Behandling:
Atalevalg
Forslagsstillere bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 09/2019 Vedtak:

Kommunestyret velger følgende programstyre for Samskap for perioden 2019-2023:
Medlemmer:
1. Jonni H. Solsvik
2. Eirik Norvoll
3. Odd Roger Enoksen
4. Trude Olsen
5. Camilla Ilmoni
6. Knut A. Nordmo
7. Kjell-Are Johansen
8. Nikoline Spjelkavik

Personlige varamedlemmer:
1. Kjetil Rønning Hansen
2. Eirik Solvoll
3. Åse Mette Spjelkavik
4. Adelheid Flesland Benjaminsen
5. Lisbeth Seppola
6. Lill Pettersen
7. Arne Robert Svendsen
8. Tom Stenvoll

Medlem nr. 9 med personlig varamedlem velges etter forslag fra LO
Leder: Jonni H. Solsvik
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Nestleder: Knut A. Nordmo
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Ordføreren informerte om at LO i Vesterålen har foreslått følgende kandidat med vara fra LO
i Vesterålen:
Medlem:
Rita Helene Nilssen

Personlig varamedlem:
Finn Allan Westjord

Forslagsstiller har bekreftet at samtykke til valg foreligger.

Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag på vegne av MDG, AP og SV:
Valget av programstyre for SAMSKAP utsettes.
Det settes ned en politisk komité som jobber frem forslag til et nytt styre.
Votering:
Forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) på vegne av MDG, AP og SV falt med 5
stemmer for og 18 stemmer mot.
Ordføreren henledet igjen oppmerksomheten til valget av styre for SAMSKAP, og rettet
spørsmål til kommunestyret og forslagstiller om det krevdes forholdsvalg eller om valget
skulle gjennomføres som avtalevalg. Ingen ønsket ordet til valget og kommunestyret
samtykket til avtalevalg.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KS- 110/2019 Vedtak:

Kommunestyret velger følgende programstyre for Samskap for perioden 2019-2023:
Medlemmer:
1. Jonni H. Solsvik
2. Eirik Norvoll
3. Odd Roger Enoksen
4. Trude Olsen
5. Camilla Ilmoni
6. Knut A. Nordmo
7. Kjell-Are Johansen
8. Nikoline Spjelkavik
9. Rita Helene Nilssen

Personlige varamedlemmer:
1. Kjetil Rønning Hansen
2. Eirik Solvoll
3. Åse Mette Spjelkavik
4. Adelheid Flesland Benjaminsen
5. Lisbeth Seppola
6. Lill Pettersen
7. Arne Robert Svendsen
8. Tom Stenvoll
9. Finn Allan Westjord
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Leder: Jonni H. Solsvik
Nestleder: Knut A. Nordmo

111/2019: NY LANGTIDSPLAN FORSVARET -VIDEREFØRING AV
FORSVARSUTVALGETS ARBEID
Forslag til vedtak:
Kommunestyret bevilger inntil 300.000 til forsvarsutvalgets arbeid inn mot ny langtidsplan for
forsvaret. Beløpet finansieres fra midler avsatt til disposisjonsfond i balansen, konto 25750001.

Formannskapet 18.11.2019:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag:
Overskriften for saken endres til "Ny langtidsplan for Forsvaret - videreføring av forsvarspolitisk
arbeid".
I forslag til vedtak endres "forsvarsutvalgets arbeid" til "forsvarspolitisk arbeid".

Votering:
Rådmannens innstilling med endringer fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
FS- 133/2019 Vedtak:

Kommunestyret bevilger inntil 300.000 til forsvarspolitisk arbeid inn mot ny langtidsplan for
forsvaret. Beløpet finansieres fra midler avsatt til disposisjonsfond i balansen, konto
25750001.
Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Ordføreren informerte om at overskriften for saken endres til "Ny langtidsplan Forsvaret videreføring av forsvarspolitisk arbeid", og at det i formannskapets innstilling er gjort
endring fra "forsvarsutvalgets arbeid" til "forsvarspolitisk arbeid".
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS- 111/2019 Vedtak:

Kommunestyret bevilger inntil 300.000 til forsvarspolitisk arbeid inn mot ny langtidsplan for
forsvaret. Beløpet finansieres fra midler avsatt til disposisjonsfond i balansen, konto
25750001.
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112/2019: NY DOMSTOLSTRUKTUR I VESTERÅLEN - UTTALELSE
Forslag til vedtak/uttalelse:
1. oktober i år la Domstolkommisjonen frem sin anbefaling av hvilke tingretter og jordskiftedommer
som bør legges ned. Forslaget innebærer en sterk sentralisering av tingrettene og
jordskiftedomstolene i Norge. Kommisjonen foreslår å redusere antall tingretter fra 60 til 32, samt
redusere antall jordskifteretter fra 34 til 13. Heriblant foreslås tingretten og jordskifteretten på
Sortland nedlagt.
Andøy kommunestyre mener at Vesterålen som region trenger nærhet til tingrett og jordskifterett.
En nedleggelse vil ha negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, politi/påtalemyndighet
og advokatene.
Stedlig nærhet er viktig både for faktisk og opplevd rettsikkerhet. Publikumsnærhet gir legitimitet.
Både tingretten og jordskifteretten driver en utstrakt publikumsveiledning som aldri kommer til
utrykk i dommer eller andre dokumenter. Dette er eksempelvis relatert til spørsmål i forbindelse
med arv og skifte eller veiledning til parter og vitner.
Erfaring fra andre steder der domstolene er blitt nedlagt har vist at det juridiske miljøet forvitres. Det
blir uattraktivt for jurister å ta en stilling som ansatt advokat, politiadvokat eller etablere seg med
egen advokatpraksis. Befolkningens grunnleggende rett til enkel rettshjelptilgang vil gjennom dette
reduseres og føre til at de må reise vesentlig lengre både for advokatbistand og tilgang til domstol.
Nedleggelse av begge domstolene i Vesterålen medfører følgelig en betydelig sentralisering av
kompetanse og forringer kompetansemiljøet i Vesterålen.
Andøy kommunestyre har merket seg at Domstolkommisjonens begrunner ønsket om
strukturendring med behovet for økt rettsikkerhet.
Et slikt behov foreligger ikke. Det foreligger derimot en stor fare for å bygge ned et velfungerende og
kostnadseffektivt system. Også små domstoler leverer høy kvalitet. Det eksisterer ikke empirisk
grunnlag for å hevde det motsatte. Alle tingrettsdommerne gjennomfører e-kurs og felles kurs i
regional eller sentral regi. Innføring av digitale verktøy er ikke et argument for sammenslåing og
sentralisering, men snarere et argument mot. Digitaliseringen medfører at det er lettere enn noen
gang å opprettholde sterke fagmiljøer og lokal kompetanse også for de mindre domstolene.
Videre viser saksproduksjonstall for tingrettene at små domstoler som Vesterålen tingrett er vel så
effektiv som de store tingrettene. Dette til tross for at domstolens ressurser har vært knappe over
lang tid.
Det er heller ingen indikasjoner på at de foreslåtte endringer i domstolstrukturen vil medføre
besparelser. De 10 minste domstolene utgjør 1,89 % av det samlede domstolbudsjettet. Derimot er
økte kostnader til reise og bo-opphold for politi, virksomheter og publikum som følge av økte
reiseavstander for parter, aktører og vitner ikke eller i svært liten grad utredet.
Dersom Harstad blir nærmeste domstol for Vesterålen vil dette også føre til at regionens
polititjenestemenn får mindre tid til vanlig politiarbeid fordi tiden må prioriteres til reiser frem og
tilbake i forbindelse med vitneførsel i en domstol langt unna regionen.
Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Alle innbyggere skal ha likeverdig tilgang til
rettsvesenet.
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Andøy kommunestyre krever at tingrett og jordskifterett skal være lokalisert i Vesterålen også i
fremtiden.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

Da uttalelsen allerede er sendt besluttet kommunestyret at saken behandles som referatsak.
KS- 112/2019 Vedtak:
Tas til etterretning.

113/2019: SEKRETARIATSFUNKSJON - KONTROLLUTVALGET
Forslag til vedtak:
1. Funksjonen som sekretær for kontrollutvalget lyses ut på nytt.
2. Dersom ny utlysing ikke gir resultat, ber kommunestyret om at muligheten for kjøp av tjenester
undersøkes.

Kommunestyret 18.11.2019:
Behandling:

KS- 113/2019 Vedtak:

Saken er utsatt.

Side 35 av 35

