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teknisk sjef Are Chr. Blix, enhetsleder Merete Olsen, næringssjef
Brita Erlandsen, ass. enhetsleder Guro Karlsen, personalfaglig
rådgiver Kjell-Einar Johansen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen og formannskapssekretær Greta Jacobsen

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

Knut A. Nordmo
ordfører

Sakliste
Sak nr.
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020

13/2020
14/2020
15/2020
16/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
SØKNAD OM KJØP AV DELER AV DEN KOMMUNALE
EIENDOMMEN 48/2 PÅ ANDENES
SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNNEIENDOM
PÅ ANDENES
SØKNAD OM KJØP AV DEL AV KOMMUNAL
GRUNNEIENDOM PÅ BLEIK
Andøy industripark Breivik - forslag til planprogram
Andøy Industripark, Fiskenes - Forslag til planprogram
REGULERINGSPLAN FOR FV. 7702 RØYKEN HØRINGSUTTALELSE
NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ANDENES ROMPROGRAM
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skjolde
Industriområde og kommuneplanens arealdel
OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDØYA
SPACEPORT, PLAN-ID 1871-201703
SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
OMGJØRING AV BUNDNE DRIFTSFOND TIL
DISPOSISJONSFOND
HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2020
REGIONAL VETERANPLAN
ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FORSLAG OM SAMMENSLÅING TIL ET RÅD
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

01/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

FS- 01/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

02/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Omdelt
· Tillegg til sak 10/2020 Nye omsorgsboliger på Andenes - romprogram
- Behandling i AMU
Ordføreren opplyste at det i lukket møte ville bli gitt informasjon angående en personalsak,
jf. kommuneloven § 11-5, 2. ledd.
Kjell-Are Johansen (Ap) ba om orientering angående:
· Budsjettvedtak 2020
· Regnskap 2019
· Status angående ansettelse av sekretær for kontrollutvalget
Arne Robert Svendsen (MDG) stilte spørsmål om rutine for informasjon til formannskapet
om viktige saker.
Ordføreren svarte at formannskapet ville bli orientert når det foreligger viktig informasjon.
FS- 02/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
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03/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 04.11.2019 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 07.11.2019 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 18.11.2019 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 25.11.2019 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 03/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 04.11.2019 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 07.11.2019 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 18.11.2019 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 25.11.2019 godkjennes som den foreligger.

04/2020: SØKNAD OM KJØP AV DELER AV DEN KOMMUNALE EIENDOMMEN 48/2 PÅ
ANDENES
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at Andøy kommune avslår søknad om kjøp av deler av den kommunale
eiendommen 48/2 på Andenes til Renathe Karlsen og Arve Bjarnesen som tilleggsareal til
eiendommen 48/241, med bakgrunn i at det kan være til hinder for etablering av et fremtidig
renseanlegg for kommunalt avløp.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) la frem følgende tilleggsforslag på vegne av SP og H:
Dersom Andøy kommune ikke får behov for nevnte areal i fremtidig renseanlegg for kommunalt
avløp vil Andøy kommune tilrettelegge for at søker får forkjøpsrett på omsøkte eiendom under
forutsetning av at salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/verdivurdering, og må som
minimum dekke kommunens utgifter i forbindelse med saksbehandlingen og fradelingen.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av SP og H, enstemmig vedtatt.
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FS- 04/2020 Vedtak:

Formannskapet vedtar at Andøy kommune avslår søknad om kjøp av deler av den
kommunale eiendommen 48/2 på Andenes til Renathe Karlsen og Arve Bjarnesen som
tilleggsareal til eiendommen 48/241, med bakgrunn i at det kan være til hinder for
etablering av et fremtidig renseanlegg for kommunalt avløp.
Dersom Andøy kommune ikke får behov for nevnte areal i fremtidig renseanlegg for
kommunalt avløp vil Andøy kommune tilrettelegge for at søker får forkjøpsrett på omsøkte
eiendom under forutsetning av at salgssummen fastsettes gjennom innhenting av
takst/verdivurdering, og må som minimum dekke kommunens utgifter i forbindelse med
saksbehandlingen og fradelingen.

05/2020: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNNEIENDOM PÅ ANDENES
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at Andøy kommune legger området som Tor Roger Pedersen ønsker å kjøpe
ut til salg på det offentlige markedet.
Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering og må som minimum dekke
kommunens utgifter i forbindelse med saksbehandlingen og fradelingen.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
FS- 05/2020 Vedtak:

Saken utsettes.

06/2020: SØKNAD OM KJØP AV DEL AV KOMMUNAL GRUNNEIENDOM PÅ BLEIK
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at Andøy kommune selger inntil 400 m2 av kommunes eiendom på Bleik til
Thomas Bogen Mikalsen.
Det stilles som vilkår til tillatelsen at det fradelte arealet må sammenføyes med Mikalsens eiendom
39/266.
Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker dekker omkostninger med saksbehandling i fradelingsaken, takst, oppmåling og tinglysning.
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Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 06/2020 Vedtak:

Formannskapet vedtar at Andøy kommune selger inntil 400 m2 av kommunes eiendom på
Bleik til Thomas Bogen Mikalsen.
Det stilles som vilkår til tillatelsen at det fradelte arealet må sammenføyes med Mikalsens
eiendom 39/266.
Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker dekker omkostninger med saksbehandling i fradelingsaken, takst, oppmåling og
tinglysning.

07/2020: Andøy industripark Breivik - forslag til planprogram
Forslag til vedtak:
1. Andøy formannskap gir sin tilslutning til at forslag til planprogram for «Detaljregulering
Andøy industripark, Breivik» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
KU-forskriftens § 6 og plan- og bygningslovens § 12-9.
2. Norconsult AS legger ut planprogrammet på vegne av Andfjord Salmon AS
3. Det skal samtidig varsles planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 07/2020 Vedtak:

1. Andøy formannskap gir sin tilslutning til at forslag til planprogram for
«Detaljregulering Andøy industripark, Breivik» sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til KU-forskriftens § 6 og plan- og bygningslovens § 129.
2. Norconsult AS legger ut planprogrammet på vegne av Andfjord Salmon AS
3. Det skal samtidig varsles planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8
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08/2020: Andøy Industripark, Fiskenes - Forslag til planprogram
Forslag til vedtak:
1. Andøy formannskap gir sin tilslutning til at forslag til planprogram for «Detaljregulering
Andøy industripark, Fiskenes» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold
til KU-forskriftens § 6 og plan- og bygningslovens § 12-9.
2. Norconsult AS legger ut planprogrammet på vegne av Andfjord Salmon AS
3. Det skal samtidig varsles planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Formannskapet ba om en oversikt over pågående prosjekter/plansaker til neste
formannskapsmøte.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 08/2020 Vedtak:

1. Andøy formannskap gir sin tilslutning til at forslag til planprogram for
«Detaljregulering Andøy industripark, Fiskenes» sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til KU-forskriftens § 6 og plan- og bygningslovens § 129.
2. Norconsult AS legger ut planprogrammet på vegne av Andfjord Salmon AS
3. Det skal samtidig varsles planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8

09/2020: REGULERINGSPLAN FOR FV. 7702 RØYKEN - HØRINGSUTTALELSE
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner følgende høringsuttalelsen og videresender innspillet til Statens
vegvesen:
Etableringen av tunnel mellom Bleik og Andenes vurderes å være et svært positivt tiltak for å ivareta
innbyggernes sikkerhet. Andøy kommune er fornøyd med at også myke trafikanters interesser
gjennom tunellen og ved sørsiden er ivaretatt i planen.
For å styrke sikkerheten for myke trafikanter ytterligere ønsker Andøy kommune at fortau/gangsykkelvei ved nordre tunnelpåhugg utvides fram til Nasjonalt turistvegs anlegg på Kleivodden.
Utvidelse av gang- og sykkelvei til Kleivodden vil også falle under forhold som er spesielt vektlagt i
detaljreguleringen for å nå nasjonale forventninger om et fremtidsrettet og miljøvennlig
transportsystem: Bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, styrke strekningens
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fremkommelighet og tilrettelegging for sykling og gange.
I lys av sikkerhet er det også svært positivt at system for slokkevann i tunnelen avklares i samråd med
brannvesenet i Andøy kommune og at eventuell røykstyring i tunnelen påvirket av vind anbefales
fulgt opp. Anbefalingen om å senke hastigheten til 60 km/t fra tunnelåpningene til vegstrekningen
rundt Kleivodden støttes også for å unngå trafikkfarlige situasjoner.
Før godkjenning av detaljreguleringsplanen forventes det at temaene «6.4.2 Elektro» og «6.4.3 Vann
og avløp, drenering under punkt Va-anlegg» undersøkes nærmere og beskrives på en bedre måte i
planbeskrivelsen.
Andøy kommune vurderer det slik at vegen i tilknytning til grav- og urnelund klassifiseres til
kommunal veg og ikke privat veg.
Andøy kommune er fornøyd med den gode dialogen mellom Statens vegvesen og kommunens
administrasjon. Det er svært positivt at Statens vegvesen har funnet en løsning som ikke kommer i
konflikt med den lokale golfbanen på Bleik og at den planlagte veistrekningen ikke legger beslag på
sanddyneområder som anses som svært viktige.
Andøy kommune vil avslutningsvis gjøre Statens vegvesen oppmerksom på at området sør/sørvest
for søndre tunnelutgang er et svært populært stoppested for turister både langs eksisterende Fv.
7702 og langs den gamle vegtraséen langs fjellsiden. Bilparkering skjer ofte uavhengig om det er
tilrettelagt for parkering eller ikke. Ved opparbeidelse av annen veggrunn – tekniske anlegg i området
o_SVT i plankart, og med utgangspunkt i tegningen Figur 23 Tunnelportal ved søndre tunnelpåhugg,
bør det kunne tilrettelegges for en trafikksikker løsning for å håndtere korttidsparkering samt verne
seg mot langtidsparkering.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 09/2020 Vedtak:

Formannskapet godkjenner følgende høringsuttalelse og videresender innspillet til Statens
vegvesen:
Etableringen av tunnel mellom Bleik og Andenes vurderes å være et svært positivt tiltak for å
ivareta innbyggernes sikkerhet. Andøy kommune er fornøyd med at også myke trafikanters
interesser gjennom tunellen og ved sørsiden er ivaretatt i planen.
For å styrke sikkerheten for myke trafikanter ytterligere ønsker Andøy kommune at
fortau/gang-sykkelvei ved nordre tunnelpåhugg utvides fram til Nasjonalt turistvegs anlegg
på Kleivodden. Utvidelse av gang- og sykkelvei til Kleivodden vil også falle under forhold som
er spesielt vektlagt i detaljreguleringen for å nå nasjonale forventninger om et fremtidsrettet
og miljøvennlig transportsystem: Bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, styrke
strekningens fremkommelighet og tilrettelegging for sykling og gange.
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I lys av sikkerhet er det også svært positivt at system for slokkevann i tunnelen avklares i
samråd med brannvesenet i Andøy kommune og at eventuell røykstyring i tunnelen påvirket
av vind anbefales fulgt opp. Anbefalingen om å senke hastigheten til 60 km/t fra
tunnelåpningene til vegstrekningen rundt Kleivodden støttes også for å unngå trafikkfarlige
situasjoner.
Før godkjenning av detaljreguleringsplanen forventes det at temaene «6.4.2 Elektro» og
«6.4.3 Vann og avløp, drenering under punkt Va-anlegg» undersøkes nærmere og beskrives
på en bedre måte i planbeskrivelsen.
Andøy kommune vurderer det slik at vegen i tilknytning til grav- og urnelund klassifiseres til
kommunal veg og ikke privat veg.
Andøy kommune er fornøyd med den gode dialogen mellom Statens vegvesen og
kommunens administrasjon. Det er svært positivt at Statens vegvesen har funnet en løsning
som ikke kommer i konflikt med den lokale golfbanen på Bleik og at den planlagte
veistrekningen ikke legger beslag på sanddyneområder som anses som svært viktige.
Andøy kommune vil avslutningsvis gjøre Statens vegvesen oppmerksom på at området
sør/sørvest for søndre tunnelutgang er et svært populært stoppested for turister både langs
eksisterende Fv. 7702 og langs den gamle vegtraséen langs fjellsiden. Bilparkering skjer ofte
uavhengig om det er tilrettelagt for parkering eller ikke. Ved opparbeidelse av annen
veggrunn – tekniske anlegg i området o_SVT i plankart, og med utgangspunkt i tegningen
Figur 23 Tunnelportal ved søndre tunnelpåhugg, bør det kunne tilrettelegges for en
trafikksikker løsning for å håndtere korttidsparkering samt verne seg mot langtidsparkering.

10/2020: NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ANDENES - ROMPROGRAM
Forslag til vedtak:
1. Andøy formannskap vedtar vedlagte romprogram for bygging av 22 nye omsorgsboliger på
Andenes.
2. I det videre byggeplanarbeidet benyttes standard for passivhus, jfr vedtatt mål i kommuneplanens
samfunnsdel (vedtatt i kommunestyret 17.06.2019).
3. Prosjektet tas over i skisse-/forprosjektfasen og det inngås avtale med arkitekt for utarbeidelse av
skisseforslag til løsning for nytt bygg.
4. Prosjektgruppas forslag til skisseprosjekt med vurdering av løsning og kostnader legges fram for
formannskapet når det foreligger. Dette for å gi formannskapet mulighet til å vurdere behov for
justeringer av valgt løsning før prosjektet går over i forprosjektfasen.
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Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende forslag til nytt punkt 5:
Det skal tilrettelegges for at ektepar har mulighet til livslangt boløp.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) enstemmig vedtatt.
FS- 10/2020 Vedtak:

1. Andøy formannskap vedtar vedlagte romprogram for bygging av 22 nye omsorgsboliger på
Andenes.
2. I det videre byggeplanarbeidet benyttes standard for passivhus, jfr. vedtatt mål i
kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt i kommunestyret 17.06.2019).
3. Prosjektet tas over i skisse-/forprosjektfasen og det inngås avtale med arkitekt for
utarbeidelse av skisseforslag til løsning for nytt bygg.
4. Prosjektgruppas forslag til skisseprosjekt med vurdering av løsning og kostnader legges
fram for formannskapet når det foreligger. Dette for å gi formannskapet mulighet til å
vurdere behov for justeringer av valgt løsning før prosjektet går over i forprosjektfasen.
5. Det skal tilrettelegges for at ektepar har mulighet til livslangt boløp.

11/2020: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skjolde Industriområde og
kommuneplanens arealdel
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og ber søker om å
utarbeide en reguleringsplan for de planlagte reiselivstiltakene i havneområdet på Skjolde

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 11/2020 Vedtak:

Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og ber søker
om å utarbeide en reguleringsplan for de planlagte reiselivstiltakene i havneområdet på
Skjolde.
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12/2020: OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDØYA SPACEPORT, PLAN-ID 1871201703 SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar områdereguleringsplan for Andøya Spaceport, plan-ID 1871201703, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Administrasjonen svarte på spørsmål fra formannskapet.
Ordføreren ba om at det blir gitt en orientering om saken i forbindelse med behandlingen i
kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 12/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar områdereguleringsplan for Andøya Spaceport, plan-ID 1871201703, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

13/2020: OMGJØRING AV BUNDNE DRIFTSFOND TIL DISPOSISJONSFOND
Forslag til vedtak:

1. Følgende bundne driftsfond omgjøres til ubundet disposisjonsfond:
2019
25200001 MILJØ / KULTURTILTAK
-73 470
25200003 SENTRUMSUTVIKLING
-100 000
25210111 OMSTILLING FORSVARET
-77 258
25210117 PROSJEKT BOLYST
-237 177
25210210 GOLFSTRØMPROSJEKTET
-118 289
25210211 KIILGÅRDEN - GAVEFOND SNN
-30 932
25210212 SKOLEKANTINE
-76 073
25210213 SKJØNNSMIDLER FELLES
-200 000
GRUNNSKOLE
25210441 PARKVESEN
-100 000
25210442 PARK GAMMELSKOLEN
-16 623
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25210474
25250305
25275590
25275591
251

KLEVANNET/STEINSVANNET
SÆRTILTAK FLYKTNINGER
GRAVVEDLIKEHOLD - ARV
ARV UHRE
Bundne driftsfond

-31 000
-497 000
-193
-25 000
-1 583 015

2. Midlene overføres til nytt ubundet driftsfond «Omstillingsprosjekter» og benyttes til
egenandel/finansiering av endrings- og omstillingsprosjekter.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 13/2020 Vedtak:

1. Følgende bundne driftsfond omgjøres til ubundet disposisjonsfond:

25200001
25200003
25210111
25210117
25210210
25210211
25210212
25210213
25210441
25210442
25210474
25250305
25275590
25275591
251

MILJØ / KULTURTILTAK
SENTRUMSUTVIKLING
OMSTILLING FORSVARET
PROSJEKT BOLYST
GOLFSTRØMPROSJEKTET
KIILGÅRDEN - GAVEFOND SNN
SKOLEKANTINE
SKJØNNSMIDLER FELLES
GRUNNSKOLE
PARKVESEN
PARK GAMMELSKOLEN
KLEVANNET/STEINSVANNET
SÆRTILTAK FLYKTNINGER
GRAVVEDLIKEHOLD - ARV
ARV UHRE
Bundne driftsfond

2019
-73 470
-100 000
-77 258
-237 177
-118 289
-30 932
-76 073
-200 000
-100 000
-16 623
-31 000
-497 000
-193
-25 000
-1 583 015

2. Midlene overføres til nytt ubundet driftsfond «Omstillingsprosjekter» og benyttes til
egenandel/finansiering av endrings- og omstillingsprosjekter.
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14/2020: HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2020
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 for Samskap.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Ordføreren opplyste at det ville bli gitt en orientering om saken i forbindelse med
behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 14/2020 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 for Samskap.

15/2020: REGIONAL VETERANPLAN
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre godkjenner veteranplan for Vesterålen som gjeldende også for Andøy
kommune.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 15/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner veteranplan for Vesterålen som gjeldende også for Andøy
kommune.

16/2020: ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FORSLAG OM
SAMMENSLÅING TIL ET RÅD
Forslag til vedtak:
Eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til ett råd: Råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse.
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Rådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra organisasjonene:
·
·
·
·

Andenes Pensjonistforening
Sør-Andøy Pensjonistforening
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 16/2020 Vedtak:

Eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til ett råd: Råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse.
Rådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
organisasjonene:
·
·
·
·

Andenes Pensjonistforening
Sør-Andøy Pensjonistforening
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret velger leder og nestleder.

MULTLIGE SPØRSMÅL
Svar på spørsmål fra Kjell-Are Johansen (AP):
•
•
•

Rådmannen orienterte om status i forhold til budsjettvedtak 2020. Hun opplyse at første
avviksrapportering drift vil være pr. utgangen av februar.
Økonomisjefen orienterte om Andøy kommunes regnskap for 2019
Rådmannen orienterte om status for ansettelse av sekretær for kontrollutvalget.
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Ordføreren foreslo at orientering om en personalsak ble gitt i lukket møte, jfr. kommuneloven
§ 11-5, 2. ledd.
Votering:
Lukket møte.

LUKKET MØTE
Ordføreren informerte om en personalsak.
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