ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

29.10.2018
Formannskapssalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Jonni H. Solsvik
Hermod Bakkevold
Knut Nordmo

Parti
H
KRF
SP

Forfall meldt fra følgende medl.
John Helmersen
Einar Åbergsjord
Tina McDougall
Kate Eliassen

Parti

Møteleder:
Fra adm. møtte:

AP
AP
H

Kl. 14:00 - 16:30

Følgende varamedl. møtte
Tommy Søberg
May Johannessen
Arne Robert Svendsen
Matz Abrahamsen

Parti
AP
MDG
H

Jonni H. Solsvik
rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, enhetsleder teknisk Arne Chr. Blix, enhetsleder barnehage
Merete Olsen

Utlevert i møtet:
Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Jonni H. Solsvik
Ordfører

Sakliste
Sak nr.
91/2018
92/2018
93/2018
94/2018
95/2018
96/2018
97/2018
98/2018
99/2018
100/2018
101/2018
102/2018
103/2018
104/2018
105/2018
106/2018
107/2018
108/2018
110/2018

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR 2 - 2018,
REHABILITERING AV OVERLØPSRENNER BASSENG RISØYHAMN IDRETTSBYGG
BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR. 3 - 2018,
AISH - BRANNSIKRING
RÅDHUSET - ETABLERING AV NY HEIS
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2017-2018
HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018
Vegadresseprosjekt. Valg av politiske representanter.
Navnekomitè.
Delegasjon av navnemyndighet. Lokal forskrift for
adressering.
Andøy videregående skole – tomteforhold og vurdering av
overføring av eiendommer til Nordland fylkeskommune
SALG AV EIENDOM I SKJOLDE - KAI MED
ATKOMSTVEG - GNR 13, BNR 81
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN BLEIK
2008
ERVERV AV EIENDOM - FRODE DRAGLAND
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANES AREALDEL FRADELING EIENDOM MED BOLIG OG FJØS
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNPLAN OG
FRADELING AV TOMT TIL VÅNINGSHUS
VALG AV BARN OG UNGES TALSPERSON
KLAGE - AVSLAG STØNADSLÅN
Reguleringsplan skredsikring fv. 976 planprogram Høringsuttalelse

U.off
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91/2018: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:
FS- 91/2018 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

92/2018: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Omdelt i møtet:
- Redegjørelse fra A. H. Holding AS rundt planlagt emisjon i AS Andenes Havfiskeselskap, jfr
formannskapets anmodning.
FS- 92/2018 Vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger.
93/2018: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 18.06.18 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 10.09.18 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:
FS- 93/2018 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 18.06.18 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 10.09.18 godkjennes som den foreligger.

Side 3 av 11

94/2018: BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR 2 - 2018, REHABILITERING AV
OVERLØPSRENNER BASSENG - RISØYHAMN IDRETTSBYGG
Forslag til vedtak:
1.

Det bevilges kr 150 000,- eks. mva. til rehabilitering av overløpsrenner basseng –
Risøyhamn Idrettsbygg.

2.

Finansiering ved omdisponering av kr 150 000,- eks. mva. fra prosjekt 144178
Risøyhamn skole – nybygg.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 94/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

1. Det bevilges kr. 150.000,- eks. mva til rehabilitering av overløpsrenner basseng Risøyhamn Idrettsbygg.
2. Finansiering ved omdisponering av kr. 150.000,- eks. mva. fra prosjekt 144178 Risøyhamn
skole - nybygg.

95/2018: BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR. 3 - 2018, AISH - BRANNSIKRING
Forslag til vedtak:
Merforbruk på prosjekt 174207 AISH -Brannsikring kr 260 000,- eks.
mva. finansieres ved omdisponering av kr 210 000,- eks. mva fra prosjekt 174205
Kiljordheimen – utbedring tak, og kr 50 000,- fra prosjekt 174206 Rådhuset - fullføring
ENØK/fasader.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 95/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Merforbruk på prosjekt 174207 AISH -Brannsikring kr 260 000,- eks.
mva. finansieres ved omdisponering av kr 210 000,- eks. mva fra prosjekt 174205
Kiljordheimen – utbedring tak, og kr 50 000,- fra prosjekt 174206 Rådhuset fullføring ENØK/fasader.
96/2018: RÅDHUSET - ETABLERING AV NY HEIS
Forslag til vedtak:
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1. Prosess med etablering av ny heis i Andøy Rådhus igangsettes.
2. Prosjektet finansieres ved omdisponering av midler fra allerede vedtatte prosjekt slik:
· P174210 AISH/rådhus, prosjekt varmeforsyning; kr 500 000,- eks. mva.
· P174206 Rådhuset – fullføring ENØK/fasader; kr 800 000,- eks. mva.
Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 96/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

1. Prosess med etablering av ny heis i Andøy Rådhus igangsettes.
2. Prosjektet finansieres ved omdisponering av midler fra allerede vedtatte prosjekt
slik:
· P174210 AISH/rådhus, prosjekt varmeforsyning; kr 500 000,- eks. mva.
· P174206 Rådhuset – fullføring ENØK/fasader; kr 800 000,- eks. mva.

97/2018: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2017-2018
Forslag til vedtak:
1. Tilstandsrapport for grunnskolen 2017/2018 tas til orientering
2. Fra 2019 skal det også framlegges rapport fra barnehagens arbeid. Rapporten framlegges i
forbindelse med tilstandsrapport for grunnskolen og skal inneholde følge punkter:
a. Resultater fra brukerundersøkelse
b. Status i henhold til satsingsområdene i kvalitetsplanen:
· Gjennomførte aktiviteter
· Videre handlingsplaner
· Kompetanseutvikling

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Skolefaglig rådgiver orienterte om tilstandsrapporten og svarte på spørsmål fra
formannskapet.
FS- 97/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

1. Tilstandsrapport for grunnskolen 2017/2018 tas til orientering
2. Fra 2019 skal det også framlegges rapport fra barnehagens arbeid. Rapporten
framlegges i forbindelse med tilstandsrapport for grunnskolen og skal inneholde
følge punkter:
a. Resultater fra brukerundersøkelse
b. Status i henhold til satsingsområdene i kvalitetsplanen:
· Gjennomførte aktiviteter
· Videre handlingsplaner
· Kompetanseutvikling
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98/2018: HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner vedlagte halvårsrapport Samskap 2018.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Ordføreren orienterte.
FS- 98/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner vedlagte halvårsrapport Samskap 2018.
99/2018: Vegadresseprosjekt. Valg av politiske representanter. Navnekomitè.
Forslag til vedtak:
1. Følgende to representanter velges til Navnkomitè for Vegadresseprosjekt Andøy
kommune.
-------------------------------------------

------------------------------------------

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Det ble stilt habilitetsspørsmål for Robert Svendsen (MDG). Svendsen fratrådte og ble
enstemmig erklært habil i saken.
Robert Svendsen tiltrådte igjen.
Ordføreren satte fram slikt forslag på representanter til Navnekomite:
- Lill Pettersen og Karl Rasmus Dahle
FS- 99/2018 Vedtak:

Følgende to representanter velges til Navnekomite for Vegadresseprosjektet i Andøy
kommune:
- Lill Pettersen og Karl Rasmus Dahle

100/2018: Delegasjon av navnemyndighet. Lokal forskrift for adressering.
Forslag til vedtak:
·

Kommunestyret delegerer navnemyndigheten i henhold til Stadnamnlova §5 2. ledd til
Formannskapet.

·

Vedtak om delegasjonen tilføyes kommunens ordinære delegasjonsreglement ved neste
behandling av dette.
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Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 100/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

·

Kommunestyret delegerer navnemyndigheten i henhold til Stadnamnlova §5 2. ledd
til Formannskapet.

·

Vedtak om delegasjonen tilføyes kommunens ordinære delegasjonsreglement ved
neste behandling av dette.

101/2018: Andøy videregående skole – tomteforhold og vurdering av overføring av
eiendommer til Nordland fylkeskommune
Forslag til vedtak:
1. Deler av tomteparsellene 51/49 og 42/231, slik de fremgår i skisse i saksfremlegget,
overføres vederlagsfritt fra Andøy kommune til Nordland fylkeskommune.
2. Nordland fylkeskommune dekker samtlige kostnader knyttet til fradeling og oppmåling,
samt alle omkostninger og gebyrer knyttet til overdragelsen.
3. Dersom skolen noen gang skulle bli nedlagt eller virksomheten opphører av en annen
grunn skal eiendommen vederlagsfritt tilbakeføres til kommunen.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 101/2018 Vedtak:

1. Deler av tomteparsellene 51/49 og 42/231, slik de fremgår i skisse i saksfremlegget,
overføres vederlagsfritt fra Andøy kommune til Nordland fylkeskommune.
2. Nordland fylkeskommune dekker samtlige kostnader knyttet til fradeling og
oppmåling, samt alle omkostninger og gebyrer knyttet til overdragelsen.
3. Dersom skolen noen gang skulle bli nedlagt eller virksomheten opphører av en
annen grunn skal eiendommen vederlagsfritt tilbakeføres til kommunen.

102/2018: SALG AV EIENDOM I SKJOLDE - KAI MED ATKOMSTVEG - GNR 13, BNR 81
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å selge eiendommen gnr. 13, bnr. 81 i Skjolde til Andøy Fjordfiske for kr.
100 000,-.
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Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Knut Nordmo (SP) satte fram slikt forslag:
"1. Som i rådmannens forslag.
2. Forutsetningen for salget er at almennheten sikres tilgang til anlegget som før. Dette
innarbeides i både kontrakt og skjøte."
Votering:
Knut Nordmos forslag ble vedtatt med 7 mot 0 st. for rådmannens innstilling.
FS- 102/2018 Vedtak:

1. Formannskapet vedtar å selge eiendommen gnr. 13, bnr 81 i Skjolde til Andøy Fjordfiske
for kr. 100.000,-.
2. Forutsetningen for salget er at almennheten sikres tilgang til anlegget som før. Dette
innarbeides i både kontrakt og skjøte.
103/2018: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN BLEIK 2008
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avslår søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å tillate
bruksendring av 106 m2 bruksareal i uthus på eiendommen 39/534, Gårdsveien 74.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:
Matz Abrahamsen satte fram slikt forslag på vegne av H, SP og KRF:
"Andøy kommune innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å tillate
bruksendring av 106 m2 bruksareal i uthus på eiendommen 39/534, Gårdsveien 74.
Det forutsettes at dispensasjonen innvilges ved at det blir igangsatt arbeid med å endre
reguleringsplanen slik at denne type endringer kan utføres i fremtiden. Samtidig må planen
utarbeides slik at det ikke blir gitt tillatelse om fradeling av eiendommen slik at uthus kan bli et eget
objekt."

Forslaget fra Matz Abrahamsen ble vedtatt med 7 mot 0 st for rådmannens innstilling.
FS- 103/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Andøy kommune innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å
tillate bruksendring av 106 m2 bruksareal i uthus på eiendommen 39/534, Gårdsveien 74.
Det forutsettes at dispensasjonen innvilges ved at det blir igangsatt arbeid med å endre
reguleringsplanen slik at denne type endringer kan utføres i fremtiden. Samtidig må planen
utarbeides slik at det ikke blir gitt tillatelse om fradeling av eiendommen slik at uthus kan bli
et eget objekt.
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104/2018: ERVERV AV EIENDOM - FRODE DRAGLAND
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner at eier av gnr. 9 bnr. 56 gis areal på gnr. 9 bnr. 194 i stedet for gnr. 9 bnr.
183 i Andøy som kompensasjon, jfr sak F-049/11.
Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 104/2018 Vedtak:

Formannskapet godkjenner at eier av gnr. 9 bnr. 56 gis areal på gnr. 9 bnr. 194 i stedet for
gnr. 9 bnr. 183 i Andøy som kompensasjon, jfr sak F-049/11.

105/2018: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANES AREALDEL - FRADELING
EIENDOM MED BOLIG OG FJØS
Forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligformål, for inntil
3,5 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 27/15.
Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 105/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligformål, for
inntil 3,5 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 27/15.

106/2018: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNPLAN OG FRADELING AV
TOMT TIL VÅNINGSHUS
Forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligformål, for inntil
3,5 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 26/14.
Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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FS- 106/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligformål, for
inntil 3,5 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 26/14.
107/2018: VALG AV BARN OG UNGES TALSPERSON
Forslag til vedtak:
Kommunestyret oppnevner …………………………som barn og unges talsperson, med
………………………….som vara, for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jfr plan- og
bygningslovens § 3-3.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Ordføreren satte fram forslag på Sveinung Ellingsen som talsperson, med Merete Olsen som
vara.
FS- 107/2018 Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret oppnevner Sveinung Ellingsen som barn og unges talsperson, med Merete
Olsen som vara, for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jfr plan- og
bygningslovens § 3-3.

108/2018: KLAGE - AVSLAG STØNADSLÅN

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Etter forslag fra ordføreren vedtok formannskapet å behandle saken i lukket møte, med
hjemmel i kommunelovens § 31.2.
Knut Nordmo (SP) og Tommy Søberg (Ap) stilte spørsmål om habilitet, fratrådte, og ble
begge enstemmig erklært inhabile i behandling av klagesaken.
I alt 5 til stede under behandlingen av saken.
FS- 108/2018 Vedtak:

Formannskapet opprettholder næringsstyrets avslag på søknad om stønadslån.

110/2018: Reguleringsplan skredsikring fv. 976 planprogram - Høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir følgende høringsuttalelse til forslaget til planprogram for reguleringsplan for
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skredsikring av fv. 976:
Andøy kommune støtter anbefalingen fra Statens vegvesen om valg av alternativ A som grunnlag for
det videre arbeidet med reguleringsplan. Dette under forutsetning av at interessene til gående og
syklister blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Foreløpig kunnskapsgrunnlag tilsier at reguleringsplanen kan få vesentlig virkninger for miljø og
samfunn. Andøy kommune vil derfor anbefale at det kreves konsekvensutredning med særskilt
vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og samfunn, jf. PBL. § 4-2 andre ledd.
Andøy kommune mener videre at det bør søkes å få til en noe mer omfattende medvirkningsprosess
enn det som skisseres. Dette for å sikre en god lokal forankring av prosess og valg av løsning.
Dersom det etter høringsrunden foretas vesentlige endringer i planprogrammet må det vurderes om
det skal gjennomføres en ny høringsrunde.
Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 110/2018 Vedtak:

Formannskapet gir følgende høringsuttalelse til forslaget til planprogram for reguleringsplan
for skredsikring av fv. 976:
Andøy kommune støtter anbefalingen fra Statens vegvesen om valg av alternativ A som
grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplan. Dette under forutsetning av at
interessene til gående og syklister blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Foreløpig kunnskapsgrunnlag tilsier at reguleringsplanen kan få vesentlig virkninger for miljø
og samfunn. Andøy kommune vil derfor anbefale at det kreves konsekvensutredning med
særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og samfunn, jf. PBL. § 4-2
andre ledd.
Andøy kommune mener videre at det bør søkes å få til en noe mer omfattende
medvirkningsprosess enn det som skisseres. Dette for å sikre en god lokal forankring av
prosess og valg av løsning.
Dersom det etter høringsrunden foretas vesentlige endringer i planprogrammet må det
vurderes om det skal gjennomføres en ny høringsrunde.

Formannskapet tok omdelt redegjørelse fra A.H. Holding AS til etterretning.
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