ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

02.03.2020
Kommunstyresalen
Kl. 11:00 – 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune

Knut Nordmo
Ordfører

Saksliste
Sak nr.
03/2020

Sakstittel
Spørsmål og interpellasjoner
- Spørsmål angående areal til næringsutvikling på Andøya
flystasjon.

20/2020

PROGRAMSTYRE FOR SAMSKAP 2019 - 2023 - VALG
AV NESTLEDER

Spørsmål til Ordføreren

Stortingsvedtaket Prop 151 S av 2016 medførte at Andøya flystasjon (AF) skal legges ned fra 2024 og
avhendes. Ulike dokumenter som utgjorde beslutningsgrunnlaget for Høyre, Fremskrittspartiet og
Arbeiderpartiet pekte på de store mulighetene arealet som utgjør AF har for utvikling av industri.
Betydelige muligheter for næringslivet i Andøy kommune var en forutsetning for vedtaket.
Imidlertid har Forsvarsjefen (FSJ) lagt frem et nytt fagmilitært råd. Der peker FSJ på AF som en
reservebase for allierte flystyrker. Forsvarsministeren (FMIN) har flere uttalt at det er gode
muligheter for næringslivsaktører å etablere seg på AF. Senterpartiet leverte 21.10.19 et spørsmål til
FMIN for å klargjøre hva en reservebase innebærer og hvilken infrastruktur som videreføres i et slikt
konsept.
Svarer de fikk var følgende; områder som skal beholdes er blant annet jagerflysheltre, ammo
området og drivstoff lager.
Dette utgjør i realiteten store deler av flystasjonen og det er vanskelig å se for seg hvilke
næringsaktører som skal kunne etablere seg områder som skal huse kampfly, flydrivstoff og ulike
typer eksplosiver. En kan heller ikke se for seg næringsaktører som vil måtte forlate sine lokaler hver
gang det gjennomføres militære øvelser ved AF.
Kan ordføreren orientere kommunestyret om dialogen mellom Andøy kommune og Forsvaret
angående tilgang på arealet som utgjør AF i henhold til Prop 151 S og om politisk ledelse i
Forsvarsdepartementet på noen måte har redegjort for hvilken konsekvenser en beredskapsbase har
for omstillingen i Andøy kommune?

Yngve Laukslett
Andøy Senterparti
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Forslag til vedtak:
Ordfører Knut A. Nordmo velges som styremedlem til programstyret i Samskap.
Nestleder for programstyret i Samskap velges av styret i Samskap.

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:
I møte den 13.11.2019, sak 110/2019, foretok kommunestyret valg av programstyre for
Samskap for perioden 2019-2023, inkl. leder og nestleder. Ordfører Knut A. Nordmo ble da
valgt som nestleder til programstyret.
I etterkant er ordføreren blitt klar over at i den siste delen av forberedelsen til etablering av
omstillingsorganisasjonen Samskap så ble det politisk besluttet, etter råd fra
Fylkeskommunen/Innovasjon Norge, at næringslivet skulle ha nestleder i omstillingsstyret og
at styret selv skulle velge nestleder.
Vurdering:
Det anbefales at tidligere beslutninger i forhold til valg i Samskap følges, slik at styret i
Samskap velger nestleder blant næringslivets representanter.

