ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

24.09.2018
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
John Helmersen
Leif A. Iversen
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
May Johannessen
Terje Vollan
Einar Åbergsjord
Finn Allan Westjord
Tommy Søberg
Jan Harald Andersen
Bente Brunborg
Hans Benjaminsen
Jonni H. Solsvik
Karl Øyvind Bråten
Kate Eliassen
Matz Abrahamsen
Hermod Bakkevold
Arne Robert Svendsen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Odd Arne Andreassen

Parti
AL

Forfall meldt fra følgende medl.
Tina McDougall
Kolbjørn Blix
Aline Alves-Wold

Parti
AP
FRP
H

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 11.00 - 14.20
75/2018 – 90/2018

AL
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
KRF
MDG
SP
SP
SP
Følgende varamedl. møtte
Jann Arthur Næss
Arne Wilhelm Skogvoll
Jørgen Asperheim

Parti
FRP
H

Jonni H. Solsvik
Rådmann Kirsten L. Pedersen, rådgiver Sveinung Ellingsen,
enhetsleder Merete Olsen, enhetsleder Beathe Andersen,
fungerende enhetsleder May-Britt Solsvik, leder NAV-Andøy Eirin
Fjellvang, enhetsleder Arne Blix, leder støttefunksjon Stein Ivar
Johansen, næringssjef Brita Erlandsen og formannskapssekretær
Greta Jacobsen

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

Jonni H. Solsvik
ordfører
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Sakliste
Sak nr.
75/2018
76/2018
77/2018
78/2018
79/2018

80/2018
81/2018
82/2018
83/2018
84/2018
85/2018

86/2018
87/2018
88/2018
89/2018
90/2018

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Orientering til Fiskeridirektoratet og Andøy kommune om
avhending av Saurabogen fiskerihavn i kommune 1871
Andøy
Status etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt
barnevern
Status etablering og drift av akuttberedskap i Vesterålen
Barnevern
Møteplan 2. halvår 2018
Endelig ramme for omstillingsprogrammet i Andøy og
bevilgning for 2018
VS: Andøy kommune - Omdisponering av arealer til
sykehjem - (deres ref: 18/129-2/GAAS )
Møteprotokoll 29.05.18 for eldrerådet
Møteprotokoll 28.08.18
Referat utvalgsmøte 07.08.2018
Fordeling skjønnsmidler 2018 - ressurskrevende tjenester
Protokoll fra møte i Vesterålen regionråds AU 7.9.2018
Nasjonal ramme for vindkraft - brev fra natur- og
friluftslivsorganisasjoner
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.18
AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.07.18
BUDSJETTREGULERING DRIFT NR 1 - 2018
RADIO BØ - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DABSENDENETT FOR LOKALRADIO
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREADEL EIENDOMMEN 26/2, DVERBERG
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - FRADELING AV PARSELL PÅ LNFR
OMRÅDE TIL FRITIDSFORMÅL
SELSKAPSKONTROLL ANDØY ENERGI AS HØSTEN
2017
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - IONA TYRA
LEDAL
VARAMEDLEM FOR ELDRERÅDET
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV ALINE ALVES-WOLD
STATSBUDSJETTET 2019 - OPPFORDRING TIL
REGJERING OG STORTING
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Minnemarkering for Harry Andersen, død 31.08.18
Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Sigrid Randers Pehrson – sang
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 23 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.
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75/2018: Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 24.09.2018
Behandling:

Ordføreren viste til innføring av elektronisk innkalling for kommunestyre og formannskap og
gjorde oppmerksom at det ikke vil bli sendt ut manuelt varsel for møter. Innkallinger vil bli
lagt inn i møteportalen i henhold til vedtatt møteplan. Dersom det blir endringer i forhold til
vedtatt møteplan, vil det bli gitt varsel om endringen.
KS- 75/2018 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

76/2018: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Tilleggsutsendt:
Innstillinger fra formannskapet 10.09.18 for følgende saker:
·
·
·
·
·
·

Sak 80/2018 – Avviksrapportering drift pr. 31.07.18
Sak 81/2018 – Avviksrapportering investering pr. 31.07.18
Sak 82/2018 – Budsjettregulering drift nr. 1 – 2018
Sak 83/2018 – Radio Bø – Søknad om tilskudd til DAB-sendenett for lokalradio
Sak 84/2018 – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Eiendommen 26/2,
Dverberg
Sak 85/2018 – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel –
fradeling av parsell på LNFR område til fritidsformål – eiendommen 32/5
Åbergsjord
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Omdelt:
Ekstra referatsaker:
Nr. 9 Gjenpart av brev fra Fylkesmannen i Nordland, dat. 31.08.18, angående fordeling av
skjønnsmidler 2018 - ressurskrevende tjenester
Nr. 10 Referat fra møte i Vesterålen regionråd den 07.09.18
Nr. 11 Gjenpart av brev fra Norsk Friluftsliv med flere, dat. 30.08.18, angående
høringsinnspill på Nasjonal ramme for vindkraft.
Ekstra sak:
Nr. 90/2018 - Statsbudsjettet 2019 - Oppfordring til Regjering og Storting
Matz Abrahamsen (H)
Mats Abrahamsen (H)
Einar Åbergsjord (Ap)
Knut Nordmo (Sp)

- varslet spørsmål angående ambulansehelikopter
- varslet spørsmål om folkeregisterregistrering i Andøy kommune
- varslet spørsmål om buss-stopp ved Nordlandssykehuset, Bodø
- gjorde oppmerksom på feil nummerering av omdelte
referatsaker. Riktig nr. er 10, 11 og 12
Finn Allan Westjord (Ap) - varslet spørsmål angående avløp på Andenes og Bleik
KS- 76/2018 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent med disse endringer.

77/2018: Spørsmål og interpellasjoner

Åpen spørretid:
Spørsmål til kommunestyret fra Jørn Aune, jfr. kommunestyrets reglement § 5 – Åpen spørretid:
· Spørsmål om tilbud til kreftpasienter

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Jørn Aune stilte følgende spørsmål:
Spørsmål om tilbud til kreftpasienter
Med bakgrunn i paragraf 5 i reglement for Andøy kommunestyre, stiller jeg følgende
spørsmål til kommunestyret:
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Mange kommuner i Norge har nå fått egen kreftkoordinator som skal følge opp
kreftpasienter i sin kommune. Andøy kommune har ikke det, selv om man har sykepleiere
som har tatt etterutdanning innen kreftpleie.
I Andøy får i snitt 35 personer kreft hvert år. Rundt halvparten av disse får kreft i mage/tarm,
prostata, lunger eller bryst. Det betyr at minst 350 andværinger har fått kreft i løpet av de
seneste 10 årene.
Ifølge nettsiden til Kreftforeningen, har 19 kommuner i Nordland kreftkoordinator – som
eget tilbud eller i samarbeid med andre kommuner. I Vesterålen er det bare Hadsel som har
et slikt tilbud.
Kreftforeningen skriver at en kreftkoordinator skal være til hjelp for å koordinere og
tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
Kreftkoordinatoren skal videre være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt
kreftpasientene i kommunen og skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
Kreftkoordinatoren skal også bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i
kommunene.
Andøy kommune har per i dag ikke noe særskilt tilbud til kreftpasienter. Man er nødt til å
forholde seg til fastlegene. Med ustabil legedekning, er det et tilbud som vil være høyst
varierende.
Jeg har for eksempel ikke mottatt noe informasjon fra Andenes legekontor i tiden før og
etter min kreftoperasjon. I denne perioden var pasientlisten jeg står på betjent av en
vikarlege.
Kreftpasienter andre steder har gjennom kreftkoordinator fått informasjon om rehabilitering
og andre helsetilbud – informasjon som jeg og sikkert andre ikke har fått her i Andøy.
En kreftkoordinator kan være til stor hjelp for pasienter og pårørende både når det gjelder
situasjonen man er i og veien videre etter kreftbehandling.
Andre steder blir den enkelte pasient kontaktet av kreftkoordinator etter en kreftdiagnose/
behandling og invitert til et møte for å diskutere situasjonen og eventuell bistand. I Andøy
kan du ikke en gang regne med at din lokale lege tar slik kontakt. Det skjedde i hvert fall ikke
med meg.
Det betyr at kreftpasienter i Andøy får et dårligere tilbud enn det pasienter i andre
kommuner får.
Samtidig har Andøy kommune sykepleiere som har tatt tilleggsutdanning innen kreftpleie.
Etter min mening bør en slik ressurs utnyttes til beste for kreftpasientene i Andøy.
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Mine spørsmål til kommunestyret er derfor:
Hvorfor har ikke Andøy kommune i dag et eget tilbud til kreftpasienter som for eksempel en
kreftkoordinator?
Hva vil kommunestyret eventuelt gjøre for å sikre at et slikt tilbud kommer på plass?
Ordføreren svarte:
Innledningsvis vil jeg takke Jørn Aune for at han bruker muligheten Andøy kommunestyrets
reglement åpner for med hensyn til at andre enn kommunestyrets representanter kan stille
spørsmål.
I sitt spørsmål tar han opp et viktig tema og han har i tillegg aktualisert det samme temaet
gjennom å være åpen på egne opplevelser når alvorlig sykdom rammer.
Slike personlige historier er viktig for å forbedre tjenestene vi gir befolkningen og for å sette
viktige tjenesteområder inn i et helhetlig perspektiv.
Har vi i dag et egnet tilbud til kreftpasienter er det essensielle i Jørn Aune sitt spørsmål.
Spørsmålet må først besvares med å se nærmere på hvilken kompetanse vi har innenfor
dette viktige feltet av tjenester vi skal og må levere på. Dersom vi faktisk har kompetansen,
men innbyggerne som rammes av denne alvorlige sykdommen erfarer at vi ikke leverer godt
nok, må vi stille spørsmål ved hvordan tjenesten er organisert og hvordan vi kommuniserer
ut tjenesten til de som trenger den.
Det er riktig at vi ikke har en egen stilling som kreftkoordinator, men det er også riktig som
Jørn Aune skriver at vi har vektlagt å ha kompetansen i organisasjonen.
I Andøy kommunes kompetanseplan ble videreutdanning i kreftsykepleie prioritert og i to år
Fra – 2013 og 2014 var det nødvendig å prioritere dette tiltaket med ca. 1 mill. kroner.
Jeg mener det er grunn til å hevde at kommunen har kompetansen som skal til for å levere
et godt tilbud, men det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan tjenesten er organisert og
ikke minst hvordan tjenesten blir formidlet til de som har behov for tjenesten.
Dersom der er grunnlag for å legge til rette for en annen organisering for å forbedre tilbudet,
tilsier det at dette i vesentlig grad handler om tjenesten er godt nok innrettet for at
pasientene skal få et godt tilbud.
Høsten 2015 ble det utarbeidet en informasjonsbrosjyre « kreftomsorg i
primærhelsetjenesten» Der beskrives tjenestetilbudet og informasjon om hvem som kan
kontaktes. Dersom informasjonen ikke rekker fram til pasientene i tilstrekkelig grad kan vi
etter min oppfatning ikke vise til at vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre.
Dersom vi sammenligner oss med våre nabokommuner og spesielt de med omtrent like
mange innbyggere som oss, ser vi at alle har tilbudet, men det er organisert på forskjellige
måter.
Jeg mener spørsmålet fra Jørn Aune må besvares med at rådmannen må utrede en egen sak
hvor tilbudet vi har i dag blir vurdert og hvilke behov vi i form av stillingsressurs trenger for å
løse denne viktige oppgaven best mulig. Innføring av stillingsbetegnelsen «kreftkoordinator»
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og i så fall med hvilken stillingsressurs må være en del av en slik utredning.
Uavhengig av stillingsbetegnelsen må rådmannen også vurdere hvordan tilbudet og
kompetansen vi faktisk har blir formidlet på en god nok måte.
Jeg mener en slik vurdering fra rådmannen bør kunne foreligge til årets siste møte i
kommunestyret.
Avslutningsvis vil jeg igjen takke Jørn Aune for initiativet i forhold til et viktig
tjenesteområde.

78/2018: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 18.06.18 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

KS- 78/2018 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 18.06.18 godkjennes som den foreligger.

79/2018: Referatsaker

Nr. 1 Gjenpart av brev fra Kystverket til Fiskeridirektoratet, dat. 27.06.28, angående avhending av
Saurabogen fiskerihavn i Andøy kommune.
Nr. 2. Gjenpart av brev fra Fylkesmannen Nordland, dat. 03.07.18 vedr. status etablering og drift av
akuttberedskap i kommunalt barnevern.
Nr. 3 Gjenpart av brev fra Vesterålen barnevern til Fylkesmannen i Nordland, dat. 13.08.18 vedr.
status etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern.
Nr. 4 Møteplan 2. halvår 2018 for Andøy formannskap og Andøy kommunestyre
Nr. 5 Gjenpart av brev fra Nordland Fylkeskommune, dat. 03.07.18, ang. endelig rammer for
omstillingsprogrammet i Andøy og bevilgning for 2018.
Nr. 6 Gjenpart av brev fra Fylkesmannen i Nordland, dat. 29.06.18, Fylkesmannens svar vedr.
fradeling av tom til nytt sykehjem på Åse
Nr. 7 Møteprotokoll for møte i eldrerådet den 29.05.18.
Nr. 8 Møteprotokoll for eldrerådet 28.08.18
Nr. 9 Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget den 07.08.18
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Omdelt i møtet:
Nr. 10 Gjenpart av brev fra Fylkesmannen i Nordland, dat. 31.08.18 angående fordeling av
skjønnsmidler 2018 - ressurskrevende tjenester
Nr. 11 Referat fra møte i Vesterålen regionråd den 07.09.18
Nr. 12 Gjenpart av brev fra Norsk Friluftsliv med flere, dat. 30.08.18, angående høringsinnspill på
Nasjonal ramme for vindkraft.

Forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Referatsak nr. 8
John Helmersen (AL) viste til sak 27/18 angående lokale for fot-terapi/pleie og stilte
spørsmål om status etter at saken ble tatt opp av eldrerådet.
Rådmannen kunne ikke svare på dette og vil komme tilbake med svar.
KS- 79/2018 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

80/2018: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.18
Formannskapet 10.09.2018:
Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 83/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.18 til orientering.
2. Det forutsettes at hele kommuneorganisasjonen har en meget nøktern drift ut året og
gjennomfører tiltak for å redusere merforbruket.
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Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 80/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.18 til orientering.
2. Det forutsettes at hele kommuneorganisasjonen har en meget nøktern drift ut året og
gjennomfører tiltak for å redusere merforbruket.

81/2018: AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.07.18
Forslag til vedtak:
Avviksrapportering investering pr. 31.07.18 tas til orientering.

Formannskapet 10.09.2018:
Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 84/2018 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 31.07.18 tas til orientering.
Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 81/2018 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 31.07.18 tas til orientering.

Side 11 av 24

82/2018: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR 1 - 2018
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bevilger 4 mill. kr til gjennomføring av omstillingsprogrammets handlingsplan for
2017/2018. Beløpet finansieres av midler avsatt i balansen til disposisjonsfond (konto 25750001).
2. Resten av Andøy kommunes egenandel i omstillingsprogrammet (11 mill. kr) finansieres i
økonomiplanen for 2019 – 2022.
3. Budsjettregulering drift nr. 1 – 2018 foretas slik:
Prosjekt VOI – Andøy kommunes egenandel
Grunnskole voksne (høst 18)
Økt ramme NAV (sosialhjelp)
Sum økt utgift
Redusert ramme enhet helse og familie
Økt aksjeutbytte
Sum økt inntekt

80.000
420.000
350.000
850 000
-500.000
-350.000
-850 000

4. Eventuelle skjønnsmidler fra Fylkesmannen (ressurskrevende brukere) tilføres enhet pleie og
omsorg.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.

Formannskapet 10.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 85/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret bevilger 4 mill. kr til gjennomføring av omstillingsprogrammets
handlingsplan for 2017/2018. Beløpet finansieres av midler avsatt i balansen til
disposisjonsfond (konto 25750001).
2. Resten av Andøy kommunes egenandel i omstillingsprogrammet (11 mill kr) finansieres i
økonomiplanen for 2019 – 2022.
3. Budsjettregulering drift nr. 1 – 2018 foretas slik:
Prosjekt VOI – Andøy kommunes egenandel
Grunnskole voksne (høst 18)
Økt ramme NAV (sosialhjelp)
Sum økt utgift
Redusert ramme enhet helse og familie
Økt aksjeutbytte
Sum økt inntekt

80.000
420.000
350.000
850 000
-500.000
-350.000
-850 000
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4. Eventuelle skjønnsmidler fra Fylkesmannen (ressurskrevende brukere) tilføres enhet pleie
og omsorg.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 82/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret bevilger 4 mill. kr til gjennomføring av omstillingsprogrammets
handlingsplan for 2017/2018. Beløpet finansieres av midler avsatt i balansen til
disposisjonsfond (konto 25750001).
2. Resten av Andøy kommunes egenandel i omstillingsprogrammet (11 mill. kr) finansieres i
økonomiplanen for 2019 – 2022.
3. Budsjettregulering drift nr. 1 – 2018 foretas slik:
Prosjekt VOI – Andøy kommunes egenandel
Grunnskole voksne (høst 18)
Økt ramme NAV (sosialhjelp)
Sum økt utgift
Redusert ramme enhet helse og familie
Økt aksjeutbytte
Sum økt inntekt

80.000
420.000
350.000
850 000
-500.000
-350.000
-850 000

4. Eventuelle skjønnsmidler fra Fylkesmannen (ressurskrevende brukere) tilføres enhet pleie
og omsorg.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.

83/2018: RADIO BØ - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DAB-SENDENETT FOR
LOKALRADIO
Forslag til vedtak:
Andøy kommune er positiv til at Radio Bø videreføres også på DAB-nettet, men ser det ikke som
mulig å prioritere kommunale midler til tilskudd til nærradiovirksomhet.
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Formannskapet 10.09.2018:
Behandling:

John Helmersen (Al) ba om vurdering av sin habilitet da hans svigersønn jobber i
konkurrerende radiokanal til Radio Bø.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at John Helmersen (Al) ble erklært habil.
Votering:
Jonn Helmersen (Al) erklæres habil.
John Helmersen (Al) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 86/2018 Vedtak:

Andøy kommune er positiv til at Radio Bø videreføres også på DAB-nettet, men ser det ikke
som mulig å prioritere kommunale midler til tilskudd til nærradiovirksomhet.
Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

John Helmersen (Al) ba om vurdering av sin habilitet da hans svigersønn jobber i
konkurrerende radiokanal til Radio Bø.
Han fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at John Helmersen (Al) ble erklært habil.
Votering:
Jonn Helmersen (Al) erklæres habil.
John Helmersen (Al) tiltrådte, 23 representanter var til stede.

Hermod Bakkevoll (KrF) la frem følgende endringsforslag:
"ser det ikke mulig å prioritere" endres til: "finner det ikke aktuelt å prioritere".

Votering:
Formannskapets innstilling med endringsforslaget fremlagt av Hermod Bakkevoll (KrF)
vedtatt med 20 stemmer for, mot 3 stemmer for formannskapets innstilling.

Side 14 av 24

KS- 83/2018 Vedtak:

Andøy kommune er positiv til at Radio Bø videreføres også på DAB-nettet, men finner det
ikke aktuelt å prioritere kommunale midler til tilskudd til nærradiovirksomhet.

84/2018: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREADEL - EIENDOMMEN 26/2,
DVERBERG
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra formålet «offentlig eller privat tjenesteyting»
i kommuneplanens arealdel til kombinert bruk som «næringsformål og fritids- og turistformål» for
del av Kystverkets eiendommen på Dverberg.

Formannskapet 10.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 87/2018 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra formålet «offentlig eller privat
tjenesteyting» i kommuneplanens arealdel til kombinert bruk som «næringsformål og fritidsog turistformål» for del av Kystverkets eiendommen på Dverberg.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 84/2018 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra formålet «offentlig eller privat
tjenesteyting» i kommuneplanens arealdel til kombinert bruk som «næringsformål og fritidsog turistformål» for del av Kystverkets eiendommen på Dverberg.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
85/2018: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRADELING AV PARSELL PÅ LNFR OMRÅDE TIL FRITIDSFORMÅL
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tomt, inntil 1,4 dekar, til fritidsformål på eiendommen 32/5.
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Formannskapet 10.09.2018:
Behandling:

Einar Åbergsjord (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet på grunn av nære familieforhold.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Votering:
Einar Åbergsjord (Ap) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 89/2018 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av tomt, inntil 1,4 dekar, til fritidsformål på eiendommen 32/5.
Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Einar Åbergsjord (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet på grunn av nære familieforhold.
Han fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Votering:
Einar Åbergsjord (Ap) erklæres inhabil.
Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 stemmer for og 1 stemmer mot (MDG)
KS- 85/2018 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av tomt, inntil 1,4 dekar, til fritidsformål på eiendommen 32/5.

Einar Åbergsjord tiltrådte, 23 representanter var til stede.

86/2018: SELSKAPSKONTROLL ANDØY ENERGI AS HØSTEN 2017
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 07.09.17, sak 12/17 gitt slik innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret sier seg tilfreds med den gjennomgang revisor har foretatt med hensyn til
denne selskapskontrollen av Andøy Energi AS.
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2. Kommunestyret konstaterer at Andøy Energi AS har en sunn og god økonomi, og drives
profesjonelt og har gode administrative rutiner.

3. Kommunestyret vil imidlertid be om at det i styreprotokollene gis mer informasjon om hva
som faktisk har skjedd i selskapet. Protokoller er historiske dokumenter som en gang kan
bli gjort til gjenstand for forskning, og da er det viktig at protokollene gir adekvat
informasjon om hva som faktisk har skjedd på styremøtene.

4. Kommunestyret tar rapport, datert 14. august 2017 fra revisor om selskapskontroll av
Andøy Energi AS, til etterretning.

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 86/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret sier seg tilfreds med den gjennomgang revisor har foretatt med
hensyn til denne selskapskontrollen av Andøy Energi AS.
2. Kommunestyret konstaterer at Andøy Energi AS har en sunn og god økonomi, og
drives profesjonelt og har gode administrative rutiner
3. Kommunestyret vil imidlertid be om at det i styreprotokollene gis mer informasjon
om hva som faktisk har skjedd i selskapet. Protokoller er historiske dokumenter
som en gang kan bli gjort til gjenstand for forskning, og da er det viktig at
protokollene gir adekvat informasjon om hva som faktisk har skjedd på
styremøtene.
4. Kommunestyret tar rapport, datert 14. august 2017 fra revisor om selskapskontroll
av Andøy Energi AS, til etterretning.

87/2018: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - IONA TYRA LEDAL
Forslag til vedtak:
1.
Iona Tyra Ledal (FrP) innvilges fritak fra følgende politiske verv ut kommunestyreperioden, jfr.
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Kommuneloven § 15-2:
·

Kommunestyret – medlem nr. 2 for Fremskrittspartiet.

2.
Med forbehold om fritak:
a)
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget går Jan Harald Andersen (FrP) inn som fast medlem
nr. 2 til kommunestyret.
b)
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget går Bjørg Nordgård (FrP) inn som varamedlem nr. 5
til kommunestyret.

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Punkt 1
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 a) og b)
Enstemmig vedtatt.

KS- 87/2018 Vedtak:

1.
Iona Tyra Ledal (FrP) innvilges fritak fra følgende politiske verv ut kommunestyreperioden,
jfr. Kommuneloven § 15-2:
·

Kommunestyret – medlem nr. 2 for Fremskrittspartiet

2.
a)
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget går Jan Harald Andersen (FrP) inn som fast
medlem nr. 2 til kommunestyret.
b)
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget går Bjørg Nordgård (FrP) inn som
varamedlem nr. 5 til kommunestyret.

88/2018: VARAMEDLEM FOR ELDRERÅDET
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Forslag til vedtak:
I møte den 18.06.18, sak 91/2017, innvilget Andøy kommunestyre Oddbjørn Folden fritak fra sitt verv
som varamedlem til eldrerådet. Det må derfor foretas suppleringsvalg til dette vervet.
Som nytt personlig varamedlem for Katrina Grav velges:
………………..

Valgnemnda 24.09.2018:
Behandling:

VN- 08/2018 Vedtak:

I møte den 18.06.18, sak 91/2017, innvilget Andøy kommunestyre Oddbjørn Folden fritak fra
sitt verv som varamedlem til eldrerådet. Det må derfor foretas suppleringsvalg til dette
vervet.
Som nytt personlig varamedlem for Katrina Grav velges:
Aksel Skoglund
Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 88/2018 Vedtak:

Som nytt personlig varamedlem for Katrina Grav velges:
Aksel Skoglund

89/2018: SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - ALINE ALVES-WOLD
Forslag til vedtak:
1.
Aline Alves-Wold innvilges permisjon fra følgende politiske verv så lenge hun ikke er bosatt i Andøy,
jfr. Kommuneloven § 5-2:
·
·
·

Andøy kommunestyre – medlem nr. 5 for Høyre
Skolenes samarbeidsutvalg – Andenes skole
Valgstyret – personlig varamedlem for medlem nr. 3 Kate Eliassen
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2.
Med forbehold om fritak:
a. Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2015 går Jørgen Andre Asperheim inn
som fast medlem til kommunestyret.
Varamedlemmene rykker opp en plass i henhold til antall stemmer ved
kommunestyrevalget 2015. Arne Magne Iversen går inn som nytt varamedlem nr. 12.

b. Skolenes samarbeidsutvalg – Andenes skole

Som ny representant for Andens skole velges:
…………………….

c. Valgstyret i Andøy

Som nytt personlig varamedlem for Kate Eliassen (H) velges:
……………………

Valgnemnda 24.09.2018:
Behandling:
VN- 09/2018 Vedtak:

Skolenes samarbeidsutvalg – Andenes skole
· Som ny representant for Andens skole velges:
Ingvill Eliassen

Valgstyret i Andøy
·

Som nytt personlig varamedlem for Kate Eliassen (H) velges:
Matz Abrahamsen

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:

Side 20 av 24

Punkt 1
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 a)
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 b)
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 c)
Enstemmig vedtatt.

KS- 89/2018 Vedtak:

1.
Aline Alves-Wold innvilges permisjon fra følgende politiske verv så lenge hun ikke er bosatt i
Andøy, jfr. Kommuneloven § 5-2:
·
·
·

Andøy kommunestyre – medlem nr. 5 for Høyre
Skolenes samarbeidsutvalg – Andenes skole
Valgstyret – personlig varamedlem for medlem nr. 3 Kate Eliassen

2.
a. Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2015 går Jørgen Andre
Asperheim inn som fast medlem til kommunestyret.
Varamedlemmene rykker opp en plass i henhold til antall stemmer ved
kommunestyrevalget 2015. Arne Magne Iversen går inn som nytt varamedlem nr.
12.

b. Skolenes samarbeidsutvalg – Andenes skole

Som ny representant for Andens skole velges:
Ingvill Eliassen (H)

c. Valgstyret i Andøy

Som nytt personlig varamedlem for Kate Eliassen (H) velges:
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Matz Abrahamsen (H)

90/2018: STATSBUDSJETTET 2019 - OPPFORDRING TIL REGJERING OG STORTING
Forslag til vedtak:

Statsbudsjettet 2019 – Oppfordring til Regjering og Storting.

Andøy kommune står ovenfor store utfordringer etter Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya
flystasjon i desember 2016.
Andøy kommune er definert som omstillingsområdet. I samarbeid mellom staten, Nordland
fylkeskommune og Andøy kommune er det gitt en omstillingsramme på 125 millioner kroner fordelt
over 6 år.
I den vedtatte omstillingsplanen er det synliggjort en rekke områder hvor Andøy kommune har store
muligheter og unike muligheter for å lykkes med omstillingsarbeidet.
Det gjelder i særlig grad virksomheter og prosjekter tilknyttet Andøya Space Center, sjømatnæringen
og reiselivsnæringen.
Med denne henvendelsen ønsker Andøy kommunestyre å rette oppmerksomhet på at det ikke bare
er størrelsen på omstillingsbevilgningen som er avgjørende for å skape nye lønnsomme
arbeidsplasser innenfor de nevnte områdene.
Bruken av omstillingsbevilgningen har som kjent også sine begrensninger når det gjelder regelverket
for statsstøtte m.m.
Konkrete politiske vedtak og avklaringer i forhold til konkrete bedrifter og prosjekter er også viktig
for å lykkes med omstillingsarbeidet. I tillegg er avklaringer knyttet til anvendelse av areal og
infrastruktur samt sameksistens med Forsvarets aktivitet, i tråd med Stortingets forutsetninger helt
avgjørende for omstillingsarbeidet.
I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2019 anmoder Andøy kommunestyre om at det
fattes konkrete vedtak som muliggjør gjennomføring av pågående prosjekter tilknyttet
virksomhetene ved Andøy Space Center. Det vises i den sammenheng til småsatellittprosjekt,
utredning av nasjonalt dronesenter, Andøy Test Center og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
(NAROM)
En startbevilgning som gjør det mulig å sluttføre planleggingen av fiskerihavneprosjektet i Andenes
havn er meget avgjørende for å kunne tilby lokalt og eksternt næringsliv ønsket areal til konkrete
prosjekter i sjømat og reiselivsnæringen.
Side 22 av 24

Andøy kommunestyre ønsker med denne henvendelsen å peke på at det innen de nevnte områdene
er dokumentert store muligheter for å lykkes. Mange av prosjektene har i tillegg til stor lokal
betydning også stor nasjonal betydning.

Kommunestyret 24.09.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 90/2018 Vedtak:

Statsbudsjettet 2019 – Oppfordring til Regjering og Storting.

Andøy kommune står ovenfor store utfordringer etter Stortingets vedtak om nedleggelse av
Andøya flystasjon i desember 2016.
Andøy kommune er definert som omstillingsområdet. I samarbeid mellom staten, Nordland
fylkeskommune og Andøy kommune er det gitt en omstillingsramme på 125 millioner kroner
fordelt over 6 år.
I den vedtatte omstillingsplanen er det synliggjort en rekke områder hvor Andøy kommune
har store muligheter og unike muligheter for å lykkes med omstillingsarbeidet. Det gjelder i
særlig grad virksomheter og prosjekter tilknyttet Andøya Space Center, sjømatnæringen og
reiselivsnæringen.
Med denne henvendelsen ønsker Andøy kommunestyre å rette oppmerksomhet på at det
ikke bare er størrelsen på omstillingsbevilgningen som er avgjørende for å skape nye
lønnsomme arbeidsplasser innenfor de nevnte områdene.
Bruken av omstillingsbevilgningen har som kjent også sine begrensninger når det gjelder
regelverket for statsstøtte m.m.
Konkrete politiske vedtak og avklaringer i forhold til konkrete bedrifter og prosjekter er også
viktig for å lykkes med omstillingsarbeidet. I tillegg er avklaringer knyttet til anvendelse av
areal og infrastruktur samt sameksistens med Forsvarets aktivitet, i tråd med Stortingets
forutsetninger helt avgjørende for omstillingsarbeidet.
I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2019 anmoder Andøy kommunestyre om
at det fattes konkrete vedtak som muliggjør gjennomføring av pågående prosjekter tilknyttet
virksomhetene ved Andøy Space Center. Det vises i den sammenheng til
småsatellittprosjekt, utredning av nasjonalt dronesenter, Andøy Test Center og Nasjonalt
senter for romrelatert opplæring (NAROM)
En startbevilgning som gjør det mulig å sluttføre planleggingen av fiskerihavneprosjektet i
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Andenes havn er meget avgjørende for å kunne tilby lokalt og eksternt næringsliv ønsket
areal til konkrete prosjekter i sjømat og reiselivsnæringen.
Andøy kommunestyre ønsker med denne henvendelsen å peke på at det innen de nevnte
områdene er dokumentert store muligheter for å lykkes. Mange av prosjektene har i tillegg
til stor lokal betydning også stor nasjonal betydning.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Matz Abrahamsen (H) viste til relokalisering av ambulansehelikopterbase, og stilte spørsmål
om hva som kan gjøres for at Andøy skal bli tatt med i vurderingen når ny base skal utredes.
Ordføreren svarte at på grunn av forurensing kan basen ikke ligge på Evenes, og at vedtaket
fra 2013 derfor er foreslått opphevet. Når arbeidsgruppen som skal utrede/anbefale ny
lokalisering er nedsatt, vil det vil bli gjort en henvendelse fra Andøy. Alle relevante
lokaliseringer bør vurderes, inklusiv Andøy. Det viktigste momentet i vurderingen vil være
hensynet til pasientene.
Matz Abrahamsen (H) viste til at innbyggertilskuddet er et viktig inntektsgrunnlag for
kommunen, og at det derfor er viktig at de som bor i Andøy er folkeregistrert i kommunen.
Han stilte spørsmål om hva som kan gjøres for å sikre at det blir meldt flytting for de som er
pliktig til å gjøre dette.
Ordføreren svarte at spørsmålet har vært reist i kommunestyret tidligere, og at kommunen
den gang anmodet arbeidsgiverne å følge opp at arbeidstakere som var bosatt i kommunen
også var folkeregisterregistrert i Andøy. Da dette er viktig for kommunen, anmoder
ordføreren alle arbeidsgivere, inklusiv kommunen, til å ta initiativ for å følge opp der dette
ikke er på plass.
Einar Åbergsjord (Ap) viste til at hovedinngangen ved Nordlandssykehust i Bodø er flyttet
etter restaurering. Busstoppet er imidlertid ikke flyttet, noe som medfører at pasienter får
lengre vei fra busstoppet til hovedinngangen. Dette kan være problematisk for noen av
pasientene, spesielt nå når det går mot vinter. Han stilte spørsmål om ordføreren kan rette
en henvendelse om flytting av busstoppet.
Ordføreren svarte at siden dette også gjelder pasienter fra Andøy, vil det bli rettet en
henvendelse med anmodning om flytting busstoppet.
Finn Allan Westjord (Ap) stilte spørsmål om det foreligger en plan for renovering av avløp på
Andenes og Bleik, og om hvordan renoveringen skal gjennomføres dersom det foreligger en
slik plan.
Teknisk sjef Arne Blix svarte at det ikke foreligger plan for renovering/nye avløp i Andøy
kommune. Dersom dette skal gjennomføres er det nødvendig med bevilgning av midler for
dette arbeidet.
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