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REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 27.11.19 VEDR. BUDSJETT 2020/ØKONOMIPLAN
(FORMANNSKAPETS INNSTILLING) MELLOM ANDØY KOMMUNE OG DIV.
ARBEIDSTAKERORGANISASJONER
Til stede:
Andøy kommune v/ordfører Knut Nordmo
Fra administrasjonen møtte:
• Rådmann Kirsten L. Pedersen
• Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen
• Leder støttefunksjon Stein Ivar Johansen
• Personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen
Arbeidstakerorganisasjoner:
• Utdanningsforbundet v/Ingvilll A. Eliassen
• FO v/Eva Asperheim
• NITO v/Stein Andreassen
• NSF v/Andrea Blikeng
• Lederne v/Henriette Abrahamsen
Forfall: Delta og Fagforbundet.

Møtet var innkalt med epost fra rådmannen datert 14.11.19.
Ordfører orienterte om at det i år har vært/er et krevende budsjettarbeid. Formannskapet
har fulgt rådmannens innstilling, men vil vurdere endringer (bl.a. vedr. lærlinger, frivillig
arbeid, samarbeid mellom kommune og næringsliv, veilys, skolehelsetjeneste, basseng mv)
frem mot behandling i kommunestyret 9. desember 2019. Ønsker innspill fra
organisasjonene før beslutning blir tatt. Har signalisert hva man ønsker å gjøre endringer på.
Innstillingen fra formannskapet er tatt med forbehold.

Oppsummering av kommentarer fra arbeidstakerorganisajsonene:
FO:
Rus og psykisk helse har behov for en ekstra stilling. Meget uheldig at prosjektstilling
(fagteam i Vesterålen for psykisk syke m/rusproblematikk) ikke videreføres.
Forebygging er et langvarig samarbeidsprosjekt mellom mange enheter i kommunen.
Beklagelig at arbeidsgiver vil fjerne 50% stilling ved helsestasjon samtidig som prosjekt
avsluttes. Dette støttes av NSF.
Det er vanskelig å rekruttere/beholde arbeidstakere/innbyggere i en så økonomisk vanskelig
situasjon som kommunen for tiden er inne i.
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Nito:
Beklagelig at formannskapet ikke har fremmet en egen tydelig innstilling, men følger
rådmannens innstilling med forbehold. Dette gjør det vanskelig for
arbeidstakerorganisasjonene å ha en reell påvirkningsmulighet.
Registrerer at politisk nivå signaliserer at man vil oppnå en høyere gevinst enn rådmannen
vedr. redusert sykefravær/reduserte vikarutgifter. Viktig å være åpen overfor innbyggerne
på at tjenestetilbudet vil bli redusert som følge av innsparinger i budsjettet.

Utdanningsforbundet:
Informasjon er viktig i denne type prosesser. Har fått tilbakemelding om manglende
drøftinger ved flere arbeidsplasser i forbindelse med budsjettprosessen.
Ser et dillemma med at arbeidsgiver både vil kutte stillinger, noe som kan medføre høyere
arbeidsbelastning, og samtidig ta ut gevinst med redusert sykefravær.

Oppsummering rådmann:
Rådmannen vil legge fram et forslag som skal ivareta tidligere involvering i budsjettprosess.
Dette vil bli bli tema i drøftingsmøtet med organisasjonene etter behandling av budsjettet i
kommunestyret. Det er viktig å få kontroll på økonomien i denne perioden slik at vi får
muligheten til å legge til rette for veksten vi forventer.

Oppsummering ordfører:
Politisk nivå vil følge opp sykefraværsarbeidet og mener det er realistisk med
innsparingsgevinst som følge av økt fokus (eget prosjekt), og at det skal gi varig effekt.
Legger til grunn at lovpålagte oppgaver blir ivaretatt i rådmannens budsjettforslag.
Ordfører mener budsjettet for 2020 blir krevende både for innbyggere og kommunens
organisasjon, men mener det er grunn til å være optimist når det gjelder fremtidig utvikling
av Andøysamfunnet.

Andenes 27.11.19

Kjell-Einar Johansen
Ref.
Sendes:
Arbeidstakerorganisasjonene, kommunestyret
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Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre velger følgende representanter og vararepresentanter til
ungdomsrådet 2019 – 2021:
Representanter:

Personlig vararepresentanter:

…………………………………..
Representant Andenes skole

………………………………………….
Varerepresentant Andenes skole

………………………………….
Representant Risøyhamn skole

………………………………………….
Vararepresentant Risøyhamn skole

…………………………………
Representant Fritidsklubben
Disco Duck

………………………………………..
Vararepresentant Fritidsklubben
Disco Duck

………………………………….
Representant Fritidsklubben
Kjellerhullet

………………………………………….
Vararepresentant Fritidsklubben
Kjellerhullet

………………………………….
Representant Andøy
videregående skole

………………………………………….
Vararepresentant Andøy videregående
skole

………………………………….
Åpen plass
…………………………………..
Åpen plass
……………………………….
Representant Andøy
kommunestyre

………………………………………….
Varapepresentant Andøy
kommunestyre

Leder:
Nestleder:

Knut A. Nordmo
Ordfører

Bakgrunn for saken:
I henhold til ny kommunelov skal kommunestyret velge ungdomsråd for kommunen.
Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, jfr. Kl. § 5-12.
Ungdomsrådet i Andøy kommune har over tid bestått av representanter fra:
Andenes skole: 1 representant og 1 vara
Risøyhamn skole: 1 representant og 1 vara
Fritidsklubben Disco Duck: 1 representant og 1 vara
Fritidsklubben Kjellerhullet: 1 representant og 1 vara
Andenes Videregående skole: 1 representant og 1 vara
Åpen plass (søknadsbasert): 3 representanter
Kommunestyret: 1 representant og 1 vara

