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Jonni H. Solsvik
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Sakliste
Sak nr.
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019

05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Klage på avslag ang. anmodning om utbetaling
Notat ang framlegging av tilstandsrapport for barnehage og
grunnskole
Ad Øyfisk AS, ref 18/17728-20 Akvakulturlokalitet Svindalen
ENDRING I SELSKAPSAVTALEN - RENO-VEST
DELEGERING AV PLANMYNDIGHET FRA ANDØY
KOMMUNE TIL INTERKOMMUNAL STYRINGSGRUPPE
(AU)
SAMARBEIDSAVTALE ANDØY KOMMUNE OG
NORDLAND POLITIDISTRIKT
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HVALSAFARI AS
PRINSIPPVEDTAK OM BÆREKRAFTIG
REISEMÅLSUTVIKLING I VESTERÅLEN
REVIDERT OMSTILLINGSPLAN 2019 - 2023 OG
HANDLINGSPLAN 2019
SØKNAD OM FESTE PÅ KOMMUNAL GRUNN - ÅSE
IDRETTSLAG
DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN FOR BLEIK
2008
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN
FOR BLEIK,OMLEGGING AV FYLKESVEG (1969)
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
Vannforsyning Hinnøya
Bekymring vedrørende kostnadsutvikling for nødnett for
kommunene
Reguleringsplan Hamarøy Hyttefelt, Risøyhamn Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn

Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
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01/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
FS- 01/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

02/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Omdelt dokument (også lagt på ut møteportalen den 11.02.19)
 Tillegg til sak 13/2019 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bleik,
omlegging av fylkesveg (1969)
- E-post fra søker Tom Vidar Karlsen, av 08.02.19
Ordføreren foreslo at følgende saker ble behandlet først etter referatsakene:
· Sak 10/2019 Revidert omstillingsplan 2019-2023 og handlingsplan 2019
· Sak 11/2019 Søknad om feste på kommunal grunn - Åse Idrettslag
· Sak 12/2019 Dispensasjon fa reguleringsplan for Bleik 2008
· Sak 13/2019 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bleik, omlegging av
fylkesveg (1969)
· Sak 14/2019 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
· Sak 17/2019 Reguleringsplan Hamarøy Hyttefelt, Risøyhamn - Behandling før høring
og utlegging til offentlig ettersyn
Hermod Bakkevoll (KrF) - varslet spørsmål angående dagtilbud for demente
Hermod Bakkevoll (KrF) - varslet spørsmål om tilbud til ungdom med spesielle behov
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FS- 02/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent med disse endringer

03/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 26.11.18 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 10.12.18 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Einar Åbergsjord (Ap) viste til møteprotokoll av 26.11.19 og AMU's behandling av sak
117/2019 - Andøy kommunes budsjett 2019-2022, og stilte spørsmål om status.
Rådmannen svarte at hun måtte komme tilbake med svar.
FS- 03/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 26.11.18 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 10.12.18 godkjennes som den foreligger.

04/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Brev fra Andøy Husflidslag vedrørende klage på avslag ang. anmodning om utbetaling
Nr. 2 Notat fra rådmannen ang. framlegging av tilstandsrapport for barnehage og grunnskole
Nr. 3 Brev fra Øyfisk AS, dat. 14.01.19, angående søknad om ny akvakulturlokalitet i Svindalen i
Andøy kommune

Referatene tas til etterretning.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
Referatsak nr 1:
Hermod Bakkevoll (KrF) la frem følgende forslag:
Andøy Husflidslag inviteres til dialogmøte om saken.
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Votering:
Formannskapet samtykket til forsalget fremlagt av Hermod Bakkevoll (KrF)
FS- 04/2019 Vedtak:

Referatsak nr. 1:
Andøy Husflidslag inviteres til dialogmøte om saken.
Referatene for øvrig tas til etterretning.

05/2019: ENDRING I SELSKAPSAVTALEN - RENO-VEST
Forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til vedtak i representantskapet i Reno-Vest 20.11.18 og slutter seg til foreslåtte
endringer i selskapsavtalen på følgende punkt:
Tillegg til § 2 Formål:
Reno-Vest IKS er ansvarlig for drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier.
Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab-støttefunksjoner for
datterselskapene.
Ny § 6 Opptak av lån:
Øvre ramme for driftslån er 15 mill. og øvre ramme for investeringslån er 100 mill. kr.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 05/2019 Vedtak:

Kommunestyret viser til vedtak i representantskapet i Reno-Vest 20.11.18 og slutter seg til
foreslåtte endringer i selskapsavtalen på følgende punkt:
Tillegg til § 2 Formål:
Reno-Vest IKS er ansvarlig for drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige
verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stabstøttefunksjoner for datterselskapene.
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Ny § 6 Opptak av lån:
Øvre ramme for driftslån er 15 mill. og øvre ramme for investeringslån er 100 mill. kr.

06/2019: DELEGERING AV PLANMYNDIGHET FRA ANDØY KOMMUNE TIL
INTERKOMMUNAL STYRINGSGRUPPE (AU)
Forslag til vedtak:
Planmyndighet for planprosess, herunder behandling av planprogram og varsel av planoppstart,
vedtak av planprogram og behandling av planforslag, delegeres fra Andøy kommune til
interkommunal styringsgruppe (AU). Andøy kommunestyre vedtar endelig plan.
Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag på vegne av MDG, Ap og Al:
Planprosessen fram til og med endelig vedtak delegeres ikke til interkommunal styringsgruppe (AU)

Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 4 stemmer, mot 3 stemmer
for forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen MDG på vegne av MDG, Ap og Al.
FS- 06/2019 Vedtak:

Planmyndighet for planprosess, herunder behandling av planprogram og varsel av
planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag, delegeres fra Andøy
kommune til interkommunal styringsgruppe (AU). Andøy kommunestyre vedtar endelig plan.
Jonni H. Solsvik (H), Matz Abrahamsen (H), Knut A. Nordmo (Sp) og Hermod Bakkevoll
(KrF) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
07/2019: SAMARBEIDSAVTALE ANDØY KOMMUNE OG NORDLAND POLITIDISTRIKT
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar fremlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Andøy kommune og
Nordland politidistrikt.
Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 07/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar fremlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Andøy
kommune og Nordland politidistrikt.
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08/2019: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HVALSAFARI AS
Forslag til vedtak:

Under forutsetning av at 133 Luftving og Politiet ikke har innvendinger, innvilges Hvalsafari
AS, org. nr. 954 583 996, skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.
prosent og høyst 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent)
og gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent). Skjenkested vil være bar/dansested
i 2 etg., Hamnegata 1 C, Andenes, og balkong i tilknytning til lokalet.
Skjenketider:
Søndag – torsdag:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 01.00
Brennevin (gruppe 3)

Fredag og lørdag:

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.30
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Skjenkestyrer: Geir Maan
Stedfortreder: Ann-Karin Olsen
Det forutsettes at stedfortreder avlegger og består kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.
Det forutsettes et klart skille mellom bevillingene i 1. og 2. etasje. Alkoholholdig drikke må
ikke medbringes fra det ene skjenkestedet til det andre.
Bevillingen opphører senest 30.juni 2020.
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Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 08/2019 Vedtak:

Under forutsetning av at 133 Luftving og Politiet ikke har innvendinger, innvilges Hvalsafari
AS, org. nr. 954 583 996, skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.
prosent og høyst 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent)
og gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent). Skjenkested vil være bar/dansested
i 2 etg., Hamnegata 1 C, Andenes, og balkong i tilknytning til lokalet.
Skjenketider:
Søndag – torsdag:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 01.00
Brennevin (gruppe 3)

Fredag og lørdag:

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.30
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Skjenkestyrer: Geir Maan
Stedfortreder: Ann-Karin Olsen
Det forutsettes at stedfortreder avlegger og består kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.
Det forutsettes et klart skille mellom bevillingene i 1. og 2. etasje. Alkoholholdig drikke må
ikke medbringes fra det ene skjenkestedet til det andre.
Bevillingen opphører senest 30.juni 2020.
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John Helmersen (Al) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

09/2019: PRINSIPPVEDTAK OM BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING I
VESTERÅLEN
Forslag til vedtak:
Andøy kommune skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål og tar
handlingsplanen til orientering. Dette innebærer:
• bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i kravene
(gi bærekraftprosjektet et kontaktledd inn i kommunen)
• delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Vesterålen som bærekraftig reisemål
• være en pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen virksomhet, herunder:
- vurdere og eventuelt beslutte og igangsette arbeid med Miljøfyrtårn - sertifisering av kommunens
administrasjon og evt. andre enheter
- vurdere å legge inn miljøkrav i anbud

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
Arne Robert Svendsen MDG la på vegne av MDG, Ap og Al frem følgende forslag til kulepunkt 3:
Være en pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen virksomhet, herunder
- Igangsette arbeidet med å bli en miljøfyrtårnkommune
- Stille miljøkrav og kriterier i alle trinn i anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til
leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium skal det vektes minimum 30%

Votering:
Kulepunkt 1 og 2:
Enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 3:
Forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) på vegne av MDG, Ap og Al vedtatt med
7 stemmer for, mot 0 stemmer for rådmannens forslag.
FS- 09/2019 Vedtak:

Andøy kommune skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål
og tar handlingsplanen til orientering. Dette innebærer:
• bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i
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kravene (gi bærekraftprosjektet et kontaktledd inn i kommunen)
• delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Vesterålen som bærekraftig reisemål
• Være en pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen virksomhet, herunder
- Igangsette arbeidet med å bli en miljøfyrtårnkommune
- Stille miljøkrav og kriterier i alle trinn i anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet
til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium skal det vektes minimum 30%

Knut A. Nordmo (Sp) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
10/2019: REVIDERT OMSTILLINGSPLAN 2019 - 2023 OG HANDLINGSPLAN 2019
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar styrets forslag til revidert omstillingsplan 2019-2023.
2. Kommunestyret vedtar styrets forslag til handlingsplan 2019.
Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag på vegne av H, Sp og KrF:
I om stillingsplanen 2019-2023, under Naturbaserte næringer, andre avsnitt, endres siste
setning slik:
Andøy har per i dag ingen/liten aktivitet innen oppdrett/havbruk, men har naturgitte
forutsetninger for å gå foran i utviklingen av ei framtidsretta havbruksnæring, både land og
sjøbasert.
John Helmersen (Al) påpekte feil omstillingsplanen hvor det står at "flyplassen" er lagt ned,
og at dette må rettes til "flystasjonen"
Votering:
Enstemmig vedtak for rådmannens forslag med endringsforslag fremlagt av ordføreren på
vegne av H, Sp og KrF.
FS- 10/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar styrets forslag til revidert omstillingsplan 2019-2023 med følgende
endring:
Under Naturbaserte næringer, andre avsnitt, endres siste setning slik:
Andøy har per i dag ingen/liten aktivitet innen oppdrett/havbruk, men har naturgitte
forutsetninger for å gå foran i utviklingen av ei framtidsretta havbruksnæring, både land og
sjøbasert.
2. Kommunestyret vedtar styrets forslag til handlingsplan 2019.

John Helmersen (Al) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
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11/2019: SØKNAD OM FESTE PÅ KOMMUNAL GRUNN - ÅSE IDRETTSLAG
Forslag til vedtak:
Søknad om festekontrakt på 50 år for deler av den kommunal eiendom 21/193 på Åse, slik det
fremgår av kartvedlegget til søknaden, innvilges.
Årlig feste settes til kr. 1000,-. Idrettslaget på Åse betaler for medgått tid jf. timesats i
gebyrregulativet for saksbehandling og for tinglysning av festekontrakt.
I påvente av opprettelse av festetomten inngår kommunen en 10 års leiekontrakt med Åse idrettslag
for området.

Formannskapet 11.02.2019:

Matz Abrahamsen (H) ba om vurdering av sin habilitet da han er leder for Åse Idrettslag. Han
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Matz Abrahamsen (H) ble erklært inhabil.
Votering:
Matz Abrahamsen erklæres inhabil.
Behandling:
Ordføreren la på vegne av H, Sp og KrF frem følgende endringsforslag til avsnitt 2, første setning:
Årlig festeavgift settes til kr. 0,-.

Votering:
Første avsnitt:
Enstemmig vedtatt
Andre avsnitt:
Enstemmig vedtak for rådmannens forslag inklusiv endring fremlagt av ordføreren på vegne
av H, Sp og KrF.
Tredje avsnitt:
Enstemmig vedtatt.
FS- 11/2019 Vedtak:

Søknad om festekontrakt på 50 år for deler av den kommunal eiendom 21/193 på Åse, slik
det fremgår av kartvedlegget til søknaden, innvilges.
Årlig feste settes til kr. 0,-. Idrettslaget på Åse betaler for medgått tid jf. timesats i
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gebyrregulativet for saksbehandling og for tinglysning av festekontrakt.
I påvente av opprettelse av festetomten inngår kommunen en 10 års leiekontrakt med Åse
idrettslag for området.

Matz Abrahamsen tiltrådte, 7 representanter var til stede.
12/2019: DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN FOR BLEIK 2008
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å tillate
bruksendring av 136 m2 bruksareal i uthus på eiendommen 39/131, Gårdsveien 66 på Bleik.
Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en enhet slik
reguleringsplanen forutsetter.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å tillate tilbygg
av garasje med bredde inntil 3,5 meter. Dersom tiltakshaver opprettholder bredde 5,2 meter, eller
mer enn 3,5 meter, kan administrasjonen innstille negativt i byggesaksvedtaket.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
Ordføreren la på vegne av H, Sp og KrF frem følgende endringsforslag:
Siste setning i tredje avsnitt strykes.

Matz Abrahamsen (H) la på vegne av H, Sp og KrF frem følgende forslag:
Rådmannens forslag med endring av første setning i tredje avsnitt slik:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Bleik for å tillate tilbygg av
garasje med bredde inntil 5,2 meter.

Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H,
Sp og KrF som fikk 4 stemmer, mot rådmannens forslag som fikk 3 stemmer.
Enstemmig innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av ordfører på vegne av H, Sp
og KrF.
FS- 12/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å
tillate bruksendring av 136 m2 bruksareal i uthus på eiendommen 39/131, Gårdsveien 66 på
Bleik.
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Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en
enhet slik reguleringsplanen forutsetter.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Bleik for å
tillate tilbygg av garasje med bredde inntil 5,2 meter.

13/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR BLEIK,
OMLEGGING AV FYLKESVEG (1969)
Forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for å
tillate påbygg av ny etasje på boligen i Bruvollveien 26 på Bleik (39/429)
Tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt innvilges.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
Hermod Bakkevoll (KrF) la på vegne av H, Sp og KrF frem følgende forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen og tillater påbygg av ny etasje på
boligen i Bruvollveien 26 på Bleik (39/429).
Tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt innvilges.

Formannskapet ba om at det blir lagt til rette for befaring på Bleik før behandlingen i
kommunestyret.
Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Hermod Bakkevoll (KrF) på vegne av H,
Sp og KrF som fikk 4 stemmer, mot rådmannens forslag som fikk 3 stemmer.
FS- 13/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen og tillater påbygg av ny
etasje på boligen i Bruvollveien 26 på Bleik (39/429).
Tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt innvilges.

14/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Forslag til vedtak:
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Det innvilges dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel for å tillate innredning av
leiligheter i næringsbygg på eiendommen 9/257.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 14/2019 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel for å tillate innredning av
leiligheter i næringsbygg på eiendommen 9/257.

15/2019: Vannforsyning Hinnøya
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om en nærmere utredning av alternativ 3, før det tas endelig stilling til hvilket
alternativ for vannforsyningsanlegg i kommunal regi (alternativ 1 – 3) som skal realiseres.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:
Ordføreren la på vegne av H, Sp og KrF frem følgende forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret ønsker å sikre innbyggere og næringsliv i de tre bygdene tilfredsstillende kvalitet på
drikkevannet gjennom realisering av et vannforsyningsanlegg i kommunal regi.
2.
Kommunestyret vedtar at tiltaket realiseres med utgangspunkt i alternativ 1.

Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av ordfører på vegne av H, Sp og KrF som
fikk 7 stemmer, mot 0 stemmer for rådmannens forslag.
FS- 15/2019 Vedtak:

1.
Kommunestyret ønsker å sikre innbyggere og næringsliv i de tre bygdene tilfredsstillende
kvalitet på drikkevannet gjennom realisering av et vannforsyningsanlegg i kommunal regi.
2.
Kommunestyret vedtar at tiltaket realiseres med utgangspunkt i alternativ 1.
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16/2019: Bekymring vedrørende kostnadsutvikling for nødnett for kommunene
Forslag til vedtak:
Andøy kommune vil uttrykke bekymring vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett.
1. Andøy kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig
eller korrekt. Kostnadene for kommunene er betydelige og kostnadene er ute av kontroll.
2. Andøy kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskaps-oppgave og bør
finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av
Nødnett.
3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til
kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.
4. Andøy kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører,
bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.
5. Andøy kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.

Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 16/2019 Vedtak:

Andøy kommune vil uttrykke bekymring vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett.
1. Andøy kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er
forsvarlig eller korrekt. Kostnadene for kommunene er betydelige og kostnadene er
ute av kontroll.
2. Andøy kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskaps-oppgave
og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen
sektors bruk av Nødnett.
3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til
kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.
4. Andøy kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune
v/ordfører, bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.
5. Andøy kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.
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17/2019: Reguleringsplan Hamarøy Hyttefelt, Risøyhamn - Behandling før høring og
utlegging til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å sende detaljreguleringsplan for Hamarøy Hyttefelt, Risøyhamn på høring og
legger den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2, 12-10 og 12-11
Formannskapet 11.02.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 17/2019 Vedtak:

Formannskapet vedtar å sende detaljreguleringsplan for Hamarøy Hyttefelt, Risøyhamn på
høring og legger den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2, 12-10 og 1211

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Hermod Bakkevoll (KrF) stilte spørsmål om hvorfor dagtilbudet for demente er dårligere sør
i Andøy enn nord i Andøy.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vil komme tilbake med svar.
Hermod Bakkevoll (KrF) stilte spørsmål om det er utarbeidet plan for ungdom med
spesielle behov som ikke har plass på institusjon eller som faller utenfor arbeidslivet.
Rådmannen svarte at ledergruppa er opptatt av problemet, blant annet i forbindelse med
forebyggende arbeid. Rådmannen vil komme tilbake til dette på en egnet måte.
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