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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Freebird – sang
Film: Presentasjon av film om Andøy

Navneopprop:
Rådmannen foretok navneopprop, 21 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

ORIENTERINGER
Marion Celius fra Vesterålen Legevakt, kommuneoverlege i Hadsel Ingebjørn Bleidvin og
kommuneoverlege i Andøy Astrid B. Holm orienterte og svarte på spørsmål.
Rådmannen orienterte om forstudie – Andøy kommune som næringsvennlig kommune og
svarte på spørsmål.
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92/2018: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

KS- 92/2018 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

93/2018: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Ordføreren opplyste at ved en feil fremkommer ikke formannskapets innstillinger fra møte
29.10.18 i møteportalen for sakene som skal behandles kommunestyret. Formannskapets
innstilling for vil derfor bli referert i forkant av behandlingen av hver enket sak.
Omdelt på papir:
·
·
·

Spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående ladbare tjenestebiler i Andøy
kommune
Spørsmål fra Knut Nordmo (Sp) angående nedleggelse av Risøyhamn Tannklinikk
Faglig sluttrapport - Forstudie Andøy kommune som næringsvennlig kommune

Tommy Søberg (Ap) - varslet spørsmål angående vedlikehold av vei
Terje Vollan (Al)
- varslet spørsmål angående vannforsyning på Hinnøya

KS- 93/2018 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
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94/2018: Spørsmål og interpellasjoner

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Kolbjørn Blix (FrP) la frem følgende interpellasjon:
OMGJØRING AV VEDTAKET VEDR BYGGING AV NYE PMSORGSBOLIGER PÅ DVERBERG ER
HELT NØDVENDIG.
Før sommerferien ble det i kommunestyret besluttet å plassere en del av de nye
omsorgsboligene på Dverberg i stedet for på Åse i tilkytning til det nye sykehjemmet som
skal bygges der. Bakgrunnen for denne beslutningen, som gikk på tvers av faglige og
administrative råd, samt på tvers av beslutning i forutgående formannskap, var å holde på et
tidligere inngått forlik i kommunestyret om en tredeling av helse og omsorg i Andøy
Kommune. Også dette forliket var inngått på tvers av faglige og administrative råd. Det er
viktig i denne sammenhengen å nevne at det aldri har vært snakk om å legge ned det som
allerede er på Dverberg, men bare ikke bygge opp denne lokasjonen.
Beslutningen om å legge nye omsorgsboliger til Dverberg medførte også at man der må
bygge en ny brannstasjon til rundt 20 millioner kroner, samt rundt 1 million i årlige økte
driftsutgifter for Andøy kommune. For undertegnede fremstår det som unntatt enhver tvil
om at det var denne automatiske tilflyten av en slik brannstasjon til Dverberg som var den
direkte årsaken til at flertallet fra formannskapet endret seg etter gruppemøtene som ble
avholdt rett etter at Ordfører hadde informert kommunestyret om dette. Det fremstår
fremdeles som meget merkelig at ingen stilte spørsmål ved finansiering av en slik løsning før
den ble vedtatt. Vedtaket var ikke enstemmig!
Plasseringen av de nye omsorgsboligene må nå sees i lys av varslet nedgang i maks
promillesats for eiendomsskatten. Andøy kommune har 7 promille, som er maks. Fra 2020
bebuder Regjeringen at 5 promille vil være ny makssats. Dette betyr en inntektsreduksjon på
rundt 4 millioner kroner fra 2020. Videre må man finne innsparinger for 2019 på rundt 6,5
millioner kroner. Som om ikke dette i seg selv er utfordringer nok må man ta høyde for økte
renter og større avdragsbelastning.
Ved å la vedtaket stå slik det nå er resulterer med andre ord i en fremtidig omsorgstjeneste
som både er dyrere og dårligere enn alternativet. Ved å unnlate å følge rådene avstår man
seg fra å dra nytte av et aldri så lite politisk og kommunalt kinderegg:
1. Et bedre omsorgstilbud
2. Bedre arbeidsvilkår for de ansatte (større sjanse for nye ansatte)
3. Lavere kostnader
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I en tid hvor kommunale inntekter er under press, og kommunale utgifter er på fremmarsj
ønsker Andøy Frp med denne interpellasjonen å utfordre Ordføreren til å komme med noen
betraktninger rundt denne “unnlatelsessynden” og hvordan man med viten og vilje kan
motstå å benytte seg av Helsehus-virkningene man kan oppnå ved å omgjøre vedtaket og
samtidig påføre kommunen et dyrere og dårligere omsorgstilbud enn nødvendig.
Ordføreren svarte:
«Jeg takker for interpellasjonen, og ønsker å gi uttrykk for at flertallets vedtak står seg godt.
Etter min oppfatning er intensjonen i vedtaket identisk med innholdet i reformen «Leve hele
livet», som handler om at folk skal bo lengst mulig i sine nærmiljøer. Interpellanten har helt
rett i at det å velge desentraliserte modeller har en kostnad, noe flertallet også var klar over.
Det valget flertallet i kommunestyret gjorde, representerer den strukturen flertallet mente
var den beste modellen.
Med hensyn til evt. behov for bygging av ny brannstasjon, viser jeg til notatet ang.
brannberedskap som ble omdelt i kommunestyret. Notatet redegjorde for
brannberedskapskravene i hht. regelverket og hva dette kanskje kunne komme til å bety.»
De øvrige representantene fikk anledning til å ta ordet til 3 min. innlegg hver.
Kolbjørn Blix presiserte at hans forslag til vedtak gjelder omsorgsboligene vedtatt lokalisert
på Dverberg, og at omsorgsboligene vedtatt lokalisert på Andenes ligger fast.
Kolbjørn Blix (FrP) la frem følgende forslag til vedtak:
Grunnet hensyn til kommunens fremtidige økte økonomiske forpliktelser, samt de positive
effektene for beboere og ansatte ved en samlokalisering med nytt sykehjem på Åse, bes
administrasjonen foreta en fornyet gjennomgang av saken rundt plassering og rekkefølge av
de nye omsorgsboligene i Andøy kommune, og foreslå den løsningen som er best sett i lys av
den nye økonomiske situasjonen, nå og fremover for Andøy kommune.
Votering:
- Forslaget fremlagt av Kolbjørn Blix (FrP) forslag falt med 7 mot 21 stemmer.
Bente Brunborg (H) stilte følgende spørsmål:
I Kommunestyremøtet 26.02.2018 stilte jeg et spørsmål om manglende lys over Andøybrua.
Jeg forsto det da slik at det var dialog mellom Andøy Kommune og Andøy Energi og at det
ikke skulle bli så lenge før saken var ordnet. Nå er det oktober og brua er fremdeles
mørklagt. Jeg mener det er svært viktig at vi får lys nå mest pga. sikkerhet, men også for at
det ikke tar seg ut at en av bruene i Vesterålen skal være mørklagt. Det går mot vinter og
mørketid, noe som betyr at vi får glatt kjørebane og enkelte dager vind og dårlig sikt.
Ordføreren svarte:
«Jeg takker for spørsmålet. Ordføreren mener det er viktig med lys på Andøybrua og at det
har en signalmessig betydning. Så er det slik at dette har noen økonomiske utfordringer, da
det vil kreve en investering. Administrasjonen har vært i dialog med Andøy Energi, som har
estimert en kostnad på 151.000. Dette er ikke den totale kostnaden, som administrasjonen
vurderer til ca. 300.000 kr. Når den bevilgningen er på plass, vil kommunen ta kontakt med
Andøy Energi eller andre for å sørge for at det igjen blir lys på Andøybrua. Ordføreren vil
oppfordre kommunestyret til å finne løsning på den økonomiske utfordringen, som må på
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plass før tiltak kan iverksettes. Samtidig må man være klar over at det også vil ha noen
konsekvenser for drift.»
Arne Robert Svendsen (MDG) stilte følgende spørsmål:
Ladbare tjenestebiler i Andøy kommune.
Etter Miljøpartiets vitende skal deler av de kommunale tjenestebilene i Andøy om
ikke alt for lenge byttes ut.
I vedtatt klima- og energiplan for 2011 - 2015 foreligger følgende hovedmålsettinger:
● Energiforbruket i Andøy kommunes kommunale bygninger og anlegg skal i
2015 være 15 % lavere enn i 2009. Det betyr en reduksjon på ca. 1 Gwh (1 000 000
kwh)
● Utslippene av klimagasser i Andøy kommune skal i 2020 være 17 % lavere
enn i1991. I 2015 skal utslippene være 9 % lavere enn i 1991
Kommunen har vedtatt tiltak rettet mot transport under kapittel 7.1 i energi og
klimaplanen.
● Andøy kommune skal fortløpende skifte ut den kommunale bilparken med
miljøvennlige biler.
● Det skal legges til rette for miljøvennlige typer drivstoff
Kommunen har vedtatt tiltak rettet mot kommunen som innkjøper i kapittel 7.7.
● Miljø- og energiaspektene skal være sentrale ved kommunens innkjøp.
Kommunen har også tidligere vedtatt og finansiert etablering av hurtigladere på
Andenes og i Risøyhamn.
Så hvordan går det med elbiler i kommuner som har prøvd dette?
I TØI-rapporten En grønn drøm: kommunale biler som går på strøm. TØI rapport
1656/2018 er hovedkonklusjonen som følger:
Positive erfaringer:
De aller fleste brukerne av de kommunale elbilene var godt fornøyde med elbilene
de kjørte.
Elbilene dekket deres behov for kjørelengde, trygghet og komfort.
De var stillegående, praktiske og ble generelt oppfattet som sikre og behagelige biler
å kjøre.
Enkelte brukere foretrakk elbiler også på lange kjøreruter i hjemmetjenesten
(intervjuer innkjøpere Eidsvoll, Elverum og Hamar, 2018). Elbilene hadde generelt
gode kjøreegenskaper og var enkle å kjøre på grunn av at de fungerer som om de
har automatgir.
Med sine ekstra utstyrspakker ble elbilene opplevd som svært behagelige. Elbilene
ble også fremhevet som gode å til småkjøring på grunn av effektiv bremsing og
akselerasjon.
Om vinteren var elbilene svært komfortable på grunn av at de ble varmet opp raskt,
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hadde setevarme og rattvarme.
En annen faktor som ble verdsatt var at elbilbrukerne brukte mindre tid på å fylle
drivstoff og dermed sparte tid både på å dra til bensinstasjonen, på selve fyllingen og
måtte ikke ha for eksempel bensinkort.
Den lave drivstoffkostnaden og lave driftsutgifter for elbiler ble også fremhevet som
positivt.
Mer om de positive og negative erfaringene med ladbare biler i kommunal tjeneste
på TØI.no eller forskning.no.
Andøy kommune er ideell for ladbare biler. Ingen stigninger og høye
vintertemperaturer i forhold til kommunene som har delt sine erfaringer i
forskningsrapporten fra TØI.
Spørsmål. Hvordan vil ordføreren følge opp Energi- og klimaplanens målsettinger
om 17% lavere utslipp av klimagasser innen 2020 -basert på 1990-nivå?
Spørsmål. Hvilke virkemidler mener ordføreren vil være de rette for å legge til rette
for fossilfri transport i Andøy kommunes organisasjon for fremtiden?
Spørsmål.
Vil Ordføreren sørge for at det blir lagt til rette for at ladbare biler blir
prioritert i anskaffelsen av nye kommunale tjenestebiler innenfor de rammer Lov om
Offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift legger opp til og innenfor det behov
Andøy kommune til enhver tid har?
Rådmannen svarte:
Når det gjelder oppfølging av målsettingene i energi- og klimaplanen, vil det meste
kommunen direkte kan gjøre for å hindre klimagassutslipp, være knyttet til å ha
oppmerksomhet på dette ved ulike innkjøp. I tillegg vil selvsagt økt innslag av elbiler bidra
positivt, og det vil også være viktig å redusere behovet for transport, spesielt ved bruk av
transportmidler som bruker fossilt drivstoff. Utover dette bidrar nye skolebygg i Risøyhamn
og på Andenes samt oppussingen av rådhusets fasader til redusert energiforbruk. På sikt vil
også nytt sykehjem og andre nybygg bidra til energiøkonomisering gjennom at gamle bygg
fases ut.
Viser også til eget investeringsprosjekt for oppfølging av energi- og klimaplanen, hvor det er
bevilget 1,6 mill. Dette prosjektet vil bli startet opp i 2019.
Dagens rammeavtale om leasing av leiebiler går ut ved årsskiftet.
Anbudskonkurranse på leasing av leiebiler til Andøy kommune har derfor nylig vært lyst ut
på Doffin, og kommunen er nå i ferd med å inngå ny rammeavtale.
I anbudsdokumentene var det blant annet stilt krav om at leverandørene måtte oppfylle alle
myndighetsbestemte miljøkrav og tilfredsstille miljøstandard EURO 5.
I forkant av utlysingen var det gjennomført en intern prosess med vurdering av behovet
(antall og type biler). Det var også gjort en vurdering av om noen av leiebilene kunne være
elbiler. Det ble konkludert med at dette ikke var aktuelt nå, fordi vi ikke har tilrettelagt godt
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nok for lading av elbiler ennå. For eksempel er hjemmesykepleien, som er den største
brukeren av leiebiler, avhengig av å bytte biler mellom nord og sør i løpet av året, for å sikre
at ingen av bilene overstiger årlig kjørelengde.
Selv om elbiler ikke var med i anbudsgrunnlaget, vil det være mulig å avtale underveis i
avtaleperioden å bytte ut noen av bilene med elbiler.
Administrasjonen har til hensikt å gjøre en vurdering av hvor mange biler dette kan være
aktuelt for så snart tilrettelegging for elbiler er på plass. Dette vil være gunstig både av
hensyn til å redusere utslipp av klimagasser og av hensyn til økonomi.
Knut Nordmo (Sp) stilte følgende spørsmål:
Spørsmål til ordføreren vedr. nedlegging av Risøyhamn Tannklinikk.
Det kan ikke bortforklares at flere av de reduserte tilbudene til innbyggerne i Nordland fylke
har en sammenheng med de økonomiske nedtrekkene som fylkeskommunene rundt om i
Norge er påført gjennom reduksjon over statsbudsjettene de senere årene.
I økonomiplan perioden 2017 - 2022 er det samlede nedtrekket for Nordland
Fylkeskommune på hele 459 millioner kroner, noe som får konsekvenser for ulike tjeneste
tilbudet rundt om i fylket.
I siste Fylkesting ble det besluttet å legge ned flere tannklinikker rundt i Nordland fylke, blant
annet Tannklinikken i Risøyhamn. Dette skjedde på tross av velbegrunnede innspill fra
kommunen og regionrådet.
Nedleggingen av Tannklinikken i Risøyhamn vil gjøre at barn og ungdom som går på skolen i
Risøyhamn nå får en reise på 100 km tur/retur for å få sine behov for tannbehandling dekket
i skoletiden.
Med kort avstand fra skole til Tannklinikken så har det vært en praktisk og smidig ordning
tidligere innenfor skoletiden uten behov for unødig oppmøte og deltakelse fra foreldre eller
ekstra transport.
De økte avstandene vil aktualisere økt behov for deltakelse fra foreldre og reisekostnader og
tapt arbeidsinntekt i denne forbindelse, slik det er blitt meg forklart blir disse kostnadene
belastet den enkelte, ikke felleskapet.
I følge dagens Helselov så er det ønskelig at foreldre til skolebarn i større grad følger barna til
tannlegebehandling, dette forverrer belastningen på den enkelte bruker og foreldre ved økte
avstander.
Noe av den samme utfordringen vil man nå få i forbindelse med tannbehandling for gamle
og mindre mobile brukere av tannhelsetilbudene i kommunen.
Min bekymring retter seg mot de ulike brukerne av tjenestene som nå får direkte lastet deler
av innsparingene for felleskapet over på sin privatøkonomi i tillegg til inntektstap og andre
ulemper som følge av nedleggingen og økte avstander mellom brukerne og tannklinikken.
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Det er faktisk slik, at det er ikke alle som har privatbil, noen pga. helsemessige årsaker, noen
har ikke råd til egen bil, så som enslige forsørgere og andre vanskelig stilte i samfunnet.
Behovet for å få vurdert andre praktiske løsninger for de det gjelder er høyst påkrevet, her
tenkes da på ambulerende tilbud eller andre ulempes reduserende løsninger.
Vil ordføreren ta initiativ overfor Nordland fylkeskommune og andre for å finne slike
løsninger som kan redusere ulempene for de brukerne som ikke har gangavstand eller et
kollektivt reisetilbud til tannklinikken?
Ordføreren svarte:
Lov om tannhelsetjenester sier at den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere
forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud
til blant annet barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon,
grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie m.fl.
Dekning av skyssutgifter og egenandeler er den samme for reiser til tannhelsetjeneste som i
gjeldende forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling i
spesialisthelsetjenesten.
Men, med 100 km reisevei tur - retur nærmeste tannklinikk, vil et fravær av en ambulerende
og oppsøkende tannhelsetjeneste medføre et stort tap av undervisningstid for barn og unge
i skolealder, arbeidstid og arbeidsfortjeneste for ledsagere, i tillegg til generelt unødig store
belastninger på sårbare brukere spesielt.
Ordføreren vil be om en redegjørelse fra Nordland fylkeskommune om hvordan de tenker å
ivareta den lovpålagte oppgaven med ambulerende og oppsøkende tjenester for å ivareta
det offentlige tannhelsetilbudet for innbyggere i Sør-Andøy, slik at de får tilgang
til et tannhelsetjenestetilbud som ikke medfører upåregnelige ulemper sammenlignet med
dagens tilbud.

95/2018: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 24.09.18 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:
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KS- 95/2018 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 24.09.18 godkjennes som den foreligger.

96/2018: Referatsaker
Forslag til vedtak:
1. Gjenpart av brev fra Fylkesmannen i Nordland, dat. 06.09.18, vedrørende 1. tildeling
skjønnsmidler 2019
2. Gjenpart av brev fra ordføreren til Nordlandssykehuset HF, vedrørende anmodning om
flytting av busstopp ved Nordlandssykehuset
3. Gjenpart av brev fra ordføreren, dat. 01.10.18, vedrørende branner på Bleik
4. Formannskapets høringsuttalelse – planprogram skredsikring FV 976
5. Fra Nordland Fylkeskommune – behandling av søknad om NKom søknad
6. Fra A. H. Holding AS – redegjørelse ang. planlagt emisjon i AS Andenes Havfiskeselskap
Referatene tas til etterretning.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

KS- 96/2018 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.
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97/2018: 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:

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.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 97/2018 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.

98/2018: 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.
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Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 95/2018 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.

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 98/2018 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.

99/2018: RÅDHUSET - ETABLERING AV NY HEIS
Forslag til vedtak:
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:

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.
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Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 99/2018 Vedtak:

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.

100/2018: 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:

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:
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a. Resultater fra brukerundersøkelse
b. Status i henhold til satsingsområdene i kvalitetsplanen:
· Gjennomførte aktiviteter
· Videre handlingsplaner
· Kompetanseutvikling

Kommunestyret 12.11.2018:

Skolefaglig rådgiver og rektor AVS orienterte og svarte på spørsmål fra kommunestyret.
Einar Åbergsjord (Ap) og Berit Skotnes (H) ble innvilget permisjon fra resten av møtet og
fratrådte. Guri Bendiksen (Ap) tiltrådte.
20 representanter var til stede.
Behandling:
Kate Eliassen (H) satte fram slikt tilleggsforslag (nytt punkt. 2) på vegne av H, SP, KRF og FRP:
«Kvalitetsplanen skal implementeres som arbeidsverktøy i grunnskolen.»

Votering:
- Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslaget (nytt punkt 2) fremlagt av Kate Eliassen (H) på vegne av H, Sp, KrF og FrP
ble enstemmig vedtatt.

KS- 100/2018 Vedtak:

1. Tilstandsrapport for grunnskolen 2017/2018 tas til orientering.
2. Kvalitetsplanen skal implementeres som arbeidsverktøy i grunnskolen.
3. Fra 2019 skal det også framlegges rapport fra barnehagens arbeid. Rapporten framlegges i
forbindelse med tilstandsrapport for grunnskolen og skal inneholde følgende punkter:
1. Resultater fra brukerundersøkelse
2. Status i henhold til satsingsområdene i kvalitetsplanen:
* Gjennomførte aktiviteter
* Videre handlingsplaner
* Kompetanseutvikling

101/2018: HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner vedlagte halvårsrapport Samskap 2018.
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Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Ordføreren orienterte.
FS- 98/2018 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedlagte halvårsrapport Samskap 2018.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 101/2018 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedlagte halvårsrapport Samskap 2018.

102/2018: 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.

Formannskapet 29.10.2018:
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 100/2018 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.

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:
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Ordføreren redegjorde for feil habilitetsvurdering i formannskapets behandling, jfr.
kommunelovens § 40 nr. 3, og anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil i
saken.
Arne Robert Svendsen (MDG) fratrådte, 19 representanter var til stede.
Vedtak:
Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 102/2018 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.

Arne Robert Svendsen tiltrådte, 20 representanter var til stede.

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 stemmer for rådmannens
innstilling.
FS- 103/2018 Vedtak:

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.
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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."
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) satte fram slikt forslag til presisering av formannskapets innstilling, 2. avsnitt
på vegne av H, SP, KRF, FRP:
«Det iverksettes arbeid med en endring av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen for Bleik
(2008) med sikte på at denne type endringer innenfor eksisterende bygningsvolum kan tillates i
fremtiden. Nye bestemmelser må utformes slik at det ikke åpner for fradeling slik at uthus/fjøs kan
bli egne objekt/boenheter.»
Robert Svendsen (MDG) satte fram slikt endringsforslag:
« Det startes revisjon av reguleringsplan Bleik 2008, med fokus på planens bestemmelser.»

Votering:
Formannskapets innstilling med endrings-/presiseringsforslag fremlagt av Matz Abrahamsen
(H) på vegne av H, Sp, KrF og FrP, ble vedtatt med 17 mot 3 stemmer for forlaget fremlagt av
Arne Robert Svendsen (MDG).

KS- 103/2018 Vedtak:

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 iverksettes arbeid med en endring av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen
for Bleik (2008) med sikte på at denne type endringer innenfor eksisterende bygningsvolum
kan tillates i fremtiden. Nye bestemmelser må utformes slik at det ikke åpner for fradeling
slik at uthus/fjøs kan bli egne objekt/boenheter

104/2018: 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:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS- 105/2018 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.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 104/2018 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.

105/2018: 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.
FS- 106/2018 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.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 105/2018 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.

106/2018: VALG AV BARN OG UNGES TALSPERSON
Forslag til vedtak:
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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:

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.
Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 106/2018 Vedtak:

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.

107/2018: MELDING VEDR SELSKAPSKONTROLLRAPPORT VESTERÅLEN
INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar revisors tilbakemelding til orientering.

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Ordføreren orienterte om at nylig hendelse (samtidskonflikt ambulansetjenesten) vil bli fulgt
opp med en henvendelse til helseforetaket.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
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KS- 107/2018 Vedtak:

Kommunestyret tar revisors tilbakemelding til orientering.

108/2018: STYRET FOR SAMSKAP - SUPPLERINGSVALG
Forslag til vedtak:
1. Thomas Wold gis fritak fra vervet som medlem til styret for Samskap.
2. Erik Norvoll erstatter Thomas Wold og velges som nytt medlem til styret for Samskap.

Kommunestyret 12.11.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 108/2018 Vedtak:

1. Thomas Wold gis fritak fra vervet som medlem til styret for Samskap.
2. Erik Norvoll erstatter Thomas Wold og velges som nytt medlem til styret for
Samskap.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Tommy Søberg (Ap) viste til veien til Åbergsjord og stilte spørsmål om det finnes
vedlikeholdsplan for kommunale veier, og om det gjennomføres årlige befaringer.
Enhetsleder teknisk orienterte om at det ikke finnes en oppdatert vedlikeholdsplan og
bekreftet at det gjøres årlige befaringer av de kommunale veiene.
Terje Vollan (Al) stilt spørsmål om hva som er status for prosjektet vannforsyning Hinnøya.
Enhetsleder teknisk orienterte om at kommunen nylig har mottatt forprosjektrapport og at
saken vil komme til politisk behandling i første møte på nyåret (februar).

Side 22 av 22

