ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

18.05.2020
Fjernmøte via teams
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.
38/2020

39/2020

40/2020

42/2020

44/2020

Sakstittel
VEDLEGG TIL SAK GATELYS - STENGING AV
KRETSER
- Uttalelse fra Risøyhamn Velforening
VEDLEGG TIL SAK ENDRING BARNEHAGESTRUKTUR
SØR OG TILPASNING ØVRIG BARNEHAGEDRIFT
- Referat fra drøftingsmøte med
arbeidstakerorganisasjoner
VEDLEGG TIL SAK LOKALE SENIORPOLITISKE TILTAK
– ENDRING
- Referat fra drøftingsmøte med
arbeidstakerorganisasjoner
VEDLEGG TIL SAK BUDSJETTREGULERING DRIFT
NR. 1 – 2020
- Uttalelse fra NSF
- Referat fra drøftingsmøte møte med
arbeidstakerorganisasjoner
- Uttalelse fra Risøyhamn Velforening
Godkjenning av møteprotokoll

Risøyhamn Velforening.
v/Marit Kinn Arntsen
8484 RISØYHAMN

Risøyhamn 29.04.2020

Andøy Kommune
8480 ANDENES

Veglysene på Andøy Brua.
Risøyhamn velforening har etterlyst veglysene på Andøy brua mange ganger. Vi har håpet og trodd
dette skulle komme i orden denne våren. Det har også blitt bekreftet fra Kommunen at lysene skulle
repareres.
Lysene har som kjent vært slukket i flere år.
Foreningen har fått flere henvendelser ang.veglysene som er savnet av både gående og bilister.
Imidlertid har rådmannen nå foreslått Andøybrua mørklagt, sammen med et stort antall bygder.
Materiellet for å reparere lysene er bestilt og forlengst ankommet. Andøy Energi har foreløpig ikke
hatt anledning å utføre arbeidet
Vi har forståelse for at Andøy har kommet i en situasjon hvor det må spares.
Samtidig vil jo Andøy Kommune ha flere innbyggere.
Veglys er ikke bare trafikksikkerhet. Å kutte på gatelysene er oppskriften på mistrivsel.

Vennlig hilsen
Risøyhamn Velforening.

REFERAT FRA DIGITALT DRØFTINGSMØTE 30.04.20
MELLOM ANDØY KOMMUNE OG DIV. ARBEIDSTAKERORGANISASJONER VEDRØRENDE
BUDSJETTREGULERING DRIFT 2020 OG GJENÅPNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I
FORBINDELSE MED UTBRUDD AV COVID-19
Til stede:
Fra Andøy kommune:
• Rådmann Kirsten L. Pedersen
• Enhetsleder barnehage Merete Olsen
• Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen
• Økonomisjef Stein Ivar Johansen
Fra arb.takerorg.:
• Fagforbundet v/Tove Rekdal
• Utdanningsforbundet v/Børge Folden
• Lederne v/Henriette Abrahamsen
• NITO v/Stein Andreassen
• Delta v/Torgeir Schaug
• HVO Thomas Seines
• FO Eva Asperheim
Møtet var innkalt på Teams av Rådmannen i henhold til avtale fra forrige drøftingsmøte
23.04.20. Selve budsjettreguleringssaken og tilhørende saker som påvirker arbeidstakere i
Andøy kommune er utsendt på forhånd (barnehagestruktur sør og endring i seniortiltak.

Rådmannen orienterte om:
• Forhold i forslag til budsjettregulering drift som påvirker arbeidstakere i Andøy
kommune – Barnehagestruktur sør, 50% reduksjon i stilling på helsestasjon og endring
i seniortiltak.
• Lysbildene til presentasjonen sendes ut til møtedeltakerne.
Arbeidsgiver svarte på spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene.
Arbeidstakerorganisasjonene tar saken til orientering i den situasjonen vi er i.
Utdanningsforbundet ba om å få følgende protokollert:
• Utdanningsforbundet går i mot å legge ned Åse Barnehage
• Utdanningsforbundet går i mot forslaget om å endre seniortiltakene

Skolefaglig rådgiver og enhetsleder barnehage orienterte om:
• Smittevernveilederne for skoler og barnehager i forbindelse med gjenåpning, og
hvordan dette er løst lokalt
• Lysbildene til presentasjonen sendes ut til møtedeltakerne.
Arbeidsgiver svarte på spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene.

I tillegg orienterte økonomisjefen om:
• Prosess for anskaffelse av nytt økonomi- og lønnssystem.
Rådmannen orienterte i tillegg om:
- Ferieavvikling og arbeidsgivers mulighet til å endre fastsatt ferie hvis det blir nødvendig på
grunn av koronasituasjonen.
- Utfordringer med Internett på ABBS (og muligens Dahletun)
- Åpning av rådhuset for publikum 4.mai

Andenes 30.04.20

Sveinung Ellingsen
Ref.
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Vår dato:

30.04.2020

Uttalelse NSF angående 50% reduksjon stilling helsestasjon
Et kutt på 50% på stilling ved helsestasjonen vil få store konsekvenser. Pr dags dato driftes det
ei hel stiling basert på prosjektmidler fra helsedirektoratet. Et av kriteriene for å få disse
midlene er at kommunen satser på forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Direktoratet er tydelig på at dersom kommunen selv kutter på ordinær drift, vil vi miste dette
tilskuddet. Så et kutt på 50% vil i realiteten bety et kutt på 150%. Igjen vil man stå med kun 3
stillinger, hvor 1 stilling går til sped- og småbarn, 40% avdelingleder, og ca 1,6 årsverk til å
følge opp barn på 5 skoler (Andenes Skole, Bleik Montessoriskole, Risøyhamn Skole, Åse
Montessori og Andøy videregående Skole). Blant elevene på videregående skole er det en del
hybelboere som bor langt hjemmefra mens de går på skole, og mange av disse har behov for
ekstra oppfølging fra helsestasjonen.
Ellers er helsestasjonen blitt pålagt flere og flere oppgaver, blant annet veiing i 3. og 8. trinn
som igjen krever mye etterarbeid med oppfølging og veiledning.
Andøy er langt unna spesialisthelsetjenesten, og mange velger å bruke helsestasjonen for
veiledning bl.a. etter samlivsbrudd og mer. I retningslinjer står det at de skal være synlige og
tilgjengelig for befolkningen. Det skal være et lavterskeltilbud noe som er brukt av mange
familier i Andøy.
Når det gjelder koordinator for barn med spesielle behov er det stort sett helsespl. Som blir
oppnevnt til dette i Andøy kommune, et arbeid som er tidkrevende. Det har også vært satset på
foreldreveiledning i grupper, og mestringsgrupper for barn.
Arbeidsoppgavene til de som jobber i helsestasjonen er mange og det vil være for tidkrevende
og skulle skrive ned alle de oppgavene de har, men vi vet at ved et kutt vil ikke lengre
helsestasjonen i en allerede presset hverdag klare å levere de tjenestene de gjør i dag.

Med vennlig hilsen
Andrea Strand Blikeng
HTV NSF Andøy
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Vennlig hilsen
Risøyhamn Velforening.

ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av møteprotokoll
Saksbehandler

Saksnr.
44/2020

Arkivsaksnummer

Utvalg
Kommunestyret

Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møtedato
18.05.2020

ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

24.04.2020
Fjernmøte via Teams

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Kjell Are Johansen
Tommy Søberg
Halvar Rønneberg
Matz Abrahamsen
Arne Robert Svendsen
Vibeke Strøm-Fosse
Jakop Mortensen
Knut Nordmo
Kurt Spjelkavik
Lill Pettersen
Marita Thanke Hansen
Odd Arne Andreassen
Per Kristian Elvan
Rune Stave
Stine Lundemo
Tone Fredriksen
Tore Benjaminsen
Torfinn Bø
Yngve Laukslett
Jitse Jonathan Buitink
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Parti
AP
AP
FRP
H
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
SV

Forfall meldt fra følgende medl.
Anitha Bendiksen
Kjell-Gunnar Myrseth

Parti
AP
SP

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 11:00 – 15:25
21/2020 – 26/2020

Følgende varamedl. møtte
Bjørn-Roger Steen
John-Petter Karlsen

Parti
AP
SP

Ordfører Knut Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen, teknisk sjef
Arne Blix 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
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Sakliste
Sak nr.
21/2020
22/2020
23/2020
24/2020
25/2020
26/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
INNBYGGERINITIATIV ANG. KONSESJON ANDMYRAN
VIND AS
DELEGASJON AV MYNDIGHET - SMITTEVERNLOVEN
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Ordføreren foretok navneopprop, 23 representanter var til stede. Ordføreren erklærte møtet
for vedtaksfør.
Ordføreren informerte om vedtatt forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte
organer i kommuner for å begrense spredning av Covid-19.

21/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 24.04.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) viste til at dette møtet ble steamet på Vol.no og stilte
spørsmål om dette også vi bli gjort for fremtidige møter.
Ordføreren svarte at det så langt er gjort avtale med VOL om streaming for dette møtet.
KS- 21/2020 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

22/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.
Kommunestyret 24.04.2020:
Behandling:

Ordføreren informerte om at rådmannen ville gi en orientering om koronasituasjonen og
prioritering av arbeidsoppgaver.
Ordføreren foreslo at følgende møter blir satt opp i møteplanen:
· Valgnemndsmøte den 20.05.20
· Ekstra møte i kommunestyret den 25.05.20
Oppsatt møteplan følges i tillegg til disse møtene.
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Kommunestyret samtykket til forslaget.
Kjell-Are Johansen (AP)

- varslet spørsmål om elever med individuelle
opplæringsplaner og om eventuell sommerskole
Lill Pettersen (SP)
- varslet spørsmål angående utgifter til sosialhjelp og status
for permitteringer som følge av korona
Arne Robert Svendsen (MDG) - varslet spørsmål om bruk av engangsartikler i nytt
sykehjem.
Arne Robert Svendsen (MDG) - varslet spørsmål ang. brev til foresatte for barn i
barnehagen og betaling for barnehageplass.
Lill Inger T. Berg-Olsen
- meldte ønske om å legge frem interpellasjon for støtte til
oppropet «Evakuer barna fra Moria»
Tommy Søberg (AP)
- varslet spørsmål om vannforsyning på Hinnøysiden

KS- 22/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

23/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 02.03.20 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 24.04.2020:
Behandling:

Halvar Rønneberg (FRP) stilte spørsmål om når tid utsatte spørsmål og interpellasjoner fra
møtet 02.03.20 vil kunne bli tatt opp.
Ordføreren svarte at dette vil bli satt opp på sakslisten på neste møte.

KS- 23/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 02.02.20 godkjennes som den foreligger.

24/2020: Referatsaker
Forslag til vedtak:
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Nr. 1 Formannskapssak nr. 43/2020 - Avtale mellom Andøya Vind AS og Andøy kommune - vedtak
fattet i medhold av kommunelovens § 11-8.
Nr. 2. Formannskapssak nr. 44/2020 - Delagasjon av myndighet - Smittevernloven - vedtak fattet i
medhold av kommunelovens § 11-8.
Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 24.04.2020:
Behandling:

KS- 24/2020 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

25/2020: INNBYGGERINITIATIV ANG. KONSESJON ANDMYRAN VIND AS
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret viser til at saken om konsesjon til vindkraftanlegg på Andmyran er avgjort og
endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet.
2. Kommunestyret kan ikke se at det er grunnlag for at Andøy kommune skal ta konsesjonssaken opp
på nytt.
3. Kommunestyret vil i høringsuttalelsen til MTA-planen ha mulighet til å ivareta innbyggernes og
andres interesser når det gjelder spørsmål om arealkonflikt, støy, skyggekast, iskast og økonomiske
konsekvenser.

Kommunestyret 24.04.2020:
Behandling:
Forslag til vedtak i sak 25/ INNBYGGERINIATIV fremmet av Jitse Buitink (SV) på vegne av AP, SV og
MDG:
1. Kommunestyret støtter ikke, på linje med Olje og energidepartementet (OE,) en utsettelse av
igangsettelse av Andmyran vindkraftverk.
2. Kommunestyret legger til grunn, på linje med Olje og energidepartementet (OED) at ny kunnskap
og endret vektlegging av berørte hensyn kan vektlegges når det gjelder nye søknader og endringer av
konsesjoner, men det er ikke grunnlag for å trekke tilbake konsesjonen slik den foreligger. Samtidig og ikke minst av hensyn til befolkningen som er oppsittere langs området konsesjonen gjelder, kan
Andøy kommunestyre ikke lenger støtte prosjektet.
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Votering:
Rådmannes innstilling:
Vedtatt med 16 stemmer for og 7 stemmer mot.
Forslaget fremlagt av Jitse Buitink (SV) på vegne av AP, SV og MDG:
Falt med 7 stemmer for og 16 stemmer mot.

KS- 25/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til at saken om konsesjon til vindkraftanlegg på Andmyran er avgjort
og endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet.
2. Kommunestyret kan ikke se at det er grunnlag for at Andøy kommune skal ta
konsesjonssaken opp på nytt.
3. Kommunestyret vil i høringsuttalelsen til MTA-planen ha mulighet til å ivareta
innbyggernes og andres interesser når det gjelder spørsmål om arealkonflikt, støy,
skyggekast, iskast og økonomiske konsekvenser.

26/2020: DELEGASJON AV MYNDIGHET - SMITTEVERNLOVEN
Forslag til vedtak:
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter smittevernloven § 4-1 til formannskapet.

Kommunestyret 24.04.2020:
Behandling:
Jitse Buitink (SV) la frem følgende tilleggsforslag:
Delagasjonen tidsbegrenses til 3 måneder.

Votering:
Rådmannens innstiling:
Vedtatt med 22 stemmer for og 1 stemme mot.
Tilleggsforslag fremlagt av Jitse Buitink:
Falt med 4 stemmer for 19 stemmer mot.
KS- 26/2020 Vedtak:

Kommunestyret delegerer sin myndighet etter smittevernloven § 4-1 til formannskapet.
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ORIENTERING
Rådmannen orienterte om koronasituasjonen generelt, hvilke saker som er forsøkt prioritert i
denne tiden og hvilke saker som er satt på vent/der videre framdrift blir forsinket.

MUNTLIGE SPØRSMÅL OG INTERPELLASJON
Kjell-Are Johansen (Ap) stilte spørsmål om hvordan elever med individuelle
opplæringsplaner ivaretas når de ikke kan møte på skolen. Han stilte også spørsmål om det
er aktuelt med sommerskole.
Skolefaglig rådgiver viste til regelverket i opplæringsloven og gav eksempel på hvordan
hjemmeundervisning med spes.ped en til en er gjennomført:
1. Begge sitter på hver sin data og jobber på teams. De deler skjerm og eleven får hjelp
på samme måte som om man fysisk sitter i lag.
2. Det inngås avtaler om faste tidspunkt hvor man er i kontakt og bestemmer hva som
skal gjøres.
3. Gjør avtaler på oppgaver og innleveringer.
4. Lager instruksjonsvideoer på oppgaver til elevene.
5. Praktiske oppgaver som må dokumenteres med bilder/film leveres inn.
Dette er eksempler så det gjøres nok mye mer. Vi har mange kreative ansatte som jobber
kjempegodt.
Det er ikke kommet noen føringer på at det skal legges opp til sommerskole eller noen annen
form for kompensasjon for tapt undervisning.

Lill Pettersen (SP) stilte spørsmål om status for antall permitterte i kommunen og hvordan
dette påvirke sosialbudsjettet.
Rådmannen svarte at ved siste status fra NAV var det 180 – 190 permitterte. Foreløpig er
det ikke registrert økning i sosialbudsjettet.
Arne Robert Svendsen (MDG) stilte spørsmål om det planlegges for å benytte engangsutstyr
ved det nye sykehjemmet i kommunen.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vil komme tilbake med svar i neste møte i
kommunestyret.

Arne Robert Svendsen (MDG) viste til brev fra kommunen til foresatte for barn i barnehage
hvor det anmodes om å holde barna hjemme hvis foresatte ikke er på jobb. Samtidig er det
opplyst at betaling for barnehageplass vil påløpe. Svendsen stilte spørsmål om hvorfor det
forventes betaling for en tjeneste som ikke blir benyttet.
Rådmannen svarte at spørsmålet er stilt tidligere og forsøkt besvart i Andøyposten. Dette er
ikke en generell oppfordring som skal gjelde over et lengre tidsrom. På grunn av situasjonen
med korona kreves det ny organisering i barnehagen, og kravet om tilstrekkelig bemanning
er en utfordring. Det vil ikke være endringer angående betaling for barnehageplass. Selv om
barna er borte fra barnehagen, f.eks. har ferie, løper betalingen. Unntaket er ved
legeerklæring.
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Tommy Søberg (AP) stilte spørsmål om fremdriften for vannforsyningen på Hinnøysiden og
om Buksnes/Buksnesfjorden er tatt med i prosjektet.
Teknisk sjef svarte at Buksnes/Buksnesfjorden ikke er med i dette prosjektet. Det påregnes
oppstart i juli i år med ferdigstillelse i september 2021.
Lill Inger T. Berg-Olsen ba om godkjennelse til å legge frem en interpellasjon, selv om den
ikke er utsendt skriftlig på forhånd.
Ordføreren viste til reglementet og kommunestyret samtykket til at interpellasjonen legges
frem.
Lill Inger T. Berg-Olsen la frem følgende interpellasjon:
Interpellasjon fra Lill Inger Tyvold Berg-Olsen (SV) om å støtte oppropet “Evakuer
barna fra Moria”
Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre, til å
bli en humanitær krise. Leiren som er bygget for 3000 mennesker huser nå nesten 20.000.
Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Forholdene for
særlig barn i flyktningleiren Moria i Hellas er katastrofal og de skades psykologisk for livet av
å bo der. De fleste er kronisk redde, mange syke, skolegang er marginal for noen få. Moria
må evakueres. Over 2500 har skrevet mail til utenriksministeren for å be henne finne de
politiske løsningene som kreves for at de kan evakueres. Andøy kommunestyre støtter
oppropet og at de vil jobbe for samarbeid med Lesvos for å bedre betingelsene for
flyktningene.
Kommuner og andre virksomheter er forventet av FN og Norge til å ta selvstendig ansvar for
å fremme og respektere menneskerettighetsstandarden. Andøy skal dermed være en
kommune der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter skal få den hjelpen de
trenger. Andøy kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva
regjeringen har lagt opp til og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å
ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
I en verden der menneskerettighetene er under press sender kommunestyret et tydelig
signal om at kommuner og lokalsamfunn kan gå foran der stater svikter. Moria må
evakueres. Norge har et ansvar. Europa har et ansvar. Bare sammen kan vi bedre
forholdene for barna, de fortjener vårt engasjement!
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’
2. Andøy kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva
regjeringen har lagt opp til og ber regjeringen svare
positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare fra
flyktningeleirene.
3. Andøy kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene
overholdes
i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.

Votering:
Punkt 1
Vedtatt med 22 stemmer for og 1 stemme mot.
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Punkt 2
Vedtatt med 21 stemmer for og 2 stemmer mot.
Punkt 3
Vedtatt med 22 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak:
Støtte til oppropet “Evakuer barna fra Moria”
Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre, til å
bli en humanitær krise. Leiren som er bygget for 3000 mennesker huser nå nesten 20.000.
Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Forholdene for
særlig barn i flyktningleiren Moria i Hellas er katastrofal og de skades psykologisk for livet av
å bo der. De fleste er kronisk redde, mange syke, skolegang er marginal for noen få. Moria
må evakueres. Over 2500 har skrevet mail til utenriksministeren for å be henne finne de
politiske løsningene som kreves for at de kan evakueres. Andøy kommunestyre støtter
oppropet og at de vil jobbe for samarbeid med Lesvos for å bedre betingelsene for
flyktningene.
Kommuner og andre virksomheter er forventet av FN og Norge til å ta selvstendig ansvar for
å fremme og respektere menneskerettighetsstandarden. Andøy skal dermed være en
kommune der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter skal få den hjelpen de
trenger. Andøy kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva
regjeringen har lagt opp til og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å
ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
I en verden der menneskerettighetene er under press sender kommunestyret et tydelig
signal om at kommuner og lokalsamfunn kan gå foran der stater svikter. Moria må
evakueres. Norge har et ansvar. Europa har et ansvar. Bare sammen kan vi bedre
forholdene for barna, de fortjener vårt engasjement!
Vedtak:
1. Andøy kommune støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’
2. Andøy kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva
regjeringen har lagt opp til og ber regjeringen svare
positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare fra
flyktningeleirene.
3. Andøy kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene
overholdes
i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.
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