ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

25.05.2020
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.
70/2020

71/2020

Sakstittel
Spørsmål og interpellasjoner
- Innbyggerspørsmål fra Ørjan Hoyd V. Vøllestad
angående 30-sone på Andenes
SUPLERINGSVALG KONTROLLUTVALGET

ANDØY KOMMUNE

Spørsmål og interpellasjoner
Saksbehandler
Greta Jacobsen

Saksnr.
70/2020

Arkivsaksnummer
20/480

Utvalg
Kommunestyret

Spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG) ang. rektorstilling ved Andenes skole
Spørsmål fra Odd Arne Andreassen (SP) ang. Lyngmoa boligfelt
INNBYGGERSPØRSMÅL
Innbyggerspørsmål fra Ørjan Hoyd V. Vøllestad angående 30-sone på Andenes

Møtedato
25.05.2020

Innbyggerspørsmål
I oktober 2016 fremmer jeg et innbyggerforslag for økt trafikksikkerhet i Andenes sentrum; 30-sone
i alle sidegater.
13. mars 2017 hadde kommunestyret og trafikksikkerhetsutvalget behandlet saken. TSU vedtok da
følgende:
«Det innføres 30 sone i hele kvadraturen i Andenes sentrum, fra krysset ved Vestbyen og ned til
havna. Det gjelder ikke Storgata som fortsatt har 50-sone.»
Etter mye trenering, mange lovnader og utsettelser håper jeg at saken endelig blir tatt alvorlig og at
kommunen får øynene opp for trafikksikkerheten. For slik jeg tolker signalene gjennom snart fire
år, bryr ikke kommunen seg spesielt mye om sikkerheten til barn og eldre som ferdes langs og på
veiene i kvadraturen Andenes.
Det er en ærlig sak å mene at saken ikke er viktig, men da synes jeg de skal si det. Da hadde jeg
akseptert det, men slik de holder på nå, så er det ingen som vet.
Det er egentlig litt paradoksalt, for Andøy kommune fikk i slutten av 2018 ros for arbeidet med
trafikksikkerhet, og fikk stempelet «trafikksikker kommune» fra Trygg Trafikk.
Så til spørsmålet mitt:

Har den nye ordføreren et nytt forslag til hva dere kan gjøre med
den 1318 dager gamle saken?

ANDØY KOMMUNE

SUPLERINGSVALG KONTROLLUTVALGET

Saksbehandler
Greta Jacobsen

Arkivsaksnummer
19/736
SAKSGANG

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato

Forslag til vedtak:
Som nytt varamedlem nr. 2 til kontrollutvalget velges:

……………………

Knut A. Nordmo
ordfører

Saknr

Bakgrunn for saken:
I kommunestyremøte den 14.10.19 ble Knut Johnny Enoksen valgt som andre varamedlem
til kontrollutvalget.
I ettertid er Knut Johnny Enoksen valgt som medlem og leder for Landbruksnemnda.
Landbruksnemnda har besluttende myndighet i saker om stønadslån landbruk, og Knut
Johnny Enoksen kan derfor ikke velges til kontrollutvalget.

Kontrollutvalg 2019 – 2023

Medlemmer
Tore Benjaminsen
Hans Furfjord
John Helmersen
Birgit Karlsen Eira
Malin Torset Abrahamsen
Leder:
John Helmersen
Nestleder: Hans Furfjord

Varamedlemmer i rekkefølge
SP
H
SV
AP
MDG

Egil Brensholm
AP
Knut Johnny Enoksen
SP
Ann Christin Theodorsen SV
Bente Brunborg
H
Anders Stave
MDG

