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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

38/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:
FS- 38/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

39/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Omdelt (også i møteportalen):
·
·

Spørsmål fra John Helmersen (Al) om inntaksstoppen ved ABBS og situasjonen innen
pleie- og omsorgssektoren i Andøy kommune.
Vedlegg til sak 42/2019 - Sykefraværsprosjektet Best på jobb - deltakelse i KLP's
arbeidsmiljønettverk
- Behandling i arbeidsmiljøutvalget.

Ordføreren informerte om at orienteringen fra Andfjord Salmon AS er utsatt til neste møte i
formannskapet.
Ordføreren informerte om at det ville bli gitt en kort orientering om pågående prosess
internt i Vesterålen regionråd.

Side 3 av 13

Ordføreren informerte om at spørsmålet fra John Helmersen (Al) ville bli besvart i
forbindelse med behandlingen av sak 53/2019 - Avviksrapportering drift. Dette etter avtale
med John Helmersen (Al). Denne saken ville bli flyttet frem på sakslisten og behandlet etter
sak 40/2016 - Godkjenning av møtebok.
John Helmersen (Al) varslet spørsmål om ressurser for å arbeide med
trafikksikkerhetsplanen.
FS- 39/2019 Vedtak:

Saklisten ble godkjent.

ORIENTERING:
Ordføreren orienterte om status for pågående prosess i Vesterålen regionråd angående
tilpassing til endringene i ny kommunelov.

40/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 11.02.19 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Einar Åbergsjord (Ap) etterlyste svar på sitt spørsmål stilt i formannskapet den 11.02.19
angående PU’s bestilling av sak om prosjekt større/hele stillinger.
Rådmannen informerte om at spørsmålet ble besvart i notat til kommunestyret den
22.02.19.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 40/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 11.02.19 godkjennes som den foreligger
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41/2019: POLITIVEDTEKT FOR ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i Forvaltningsloven § 37 vedtar Andøy kommunestyre at forslaget til ny politivedtekt
for Andøy kommune sendes ut på høring, med 1 mnd. høringsfrist.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 41/2019 Vedtak:

Med hjemmel i Forvaltningsloven § 37 vedtar Andøy kommunestyre at forslaget til ny
politivedtekt for Andøy kommune sendes ut på høring, med 1 mnd. høringsfrist.

42/2019: Sykefraværsprosjektet Best på jobb - deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk
1. Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre er positiv til deltakelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk som innebærer
at det i en periode brukes ekstra ressurser med mål om reduksjon av sykefravær og bedre
arbeidsmiljø. Deltakelse i arbeidsmiljønettverket gjøres ved gjennomføring av et to-årig
prosjekt som skal finne de beste praktiske tiltakene og teste dem ut i enkelte avdelinger.
2. Det avsettes en egenandel på kr. 200 000 til prosjektet: Best på jobb. Egenandelen
finansieres ved reduksjon av budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2019.
3. Ved ytterligere ekstern finansiering, vil kommunens egenandel reduseres.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 42/2019 Vedtak:

1. Andøy kommunestyre er positiv til deltakelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk som
innebærer at det i en periode brukes ekstra ressurser med mål om reduksjon av
sykefravær og bedre arbeidsmiljø. Deltakelse i arbeidsmiljønettverket gjøres ved
gjennomføring av et to-årig prosjekt som skal finne de beste praktiske tiltakene og
teste dem ut i enkelte avdelinger.
2. Det avsettes en egenandel på kr. 200 000 til prosjektet: Best på jobb. Egenandelen
finansieres ved reduksjon av budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2019.
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3. Ved ytterligere ekstern finansiering, vil kommunens egenandel reduseres.

Matz Abrahamsen tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

43/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- OG
BEBYGGELSESPLAN FOR VESTBYEN 2 OG MERKET 2
Forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon fra formålet i regulerings- og bebyggelsesplan for Vestbyen 2 og Merket 2
for å tillate oppføring av garasje i Merkeveien 90, eiendommen 43/258 på Andenes.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 43/2019 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra formålet i regulerings- og bebyggelsesplan for Vestbyen 2 og
Merket 2 for å tillate oppføring av garasje i Merkeveien 90, eiendommen 43/258 på
Andenes.

44/2019: RISØYHAMN BRANNSTASJON - GJENNOMFØRINGSMODELL
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre oppføring av ny brannstasjon i
Risøyhamn i egen regi.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 44/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre oppføring av ny brannstasjon i
Risøyhamn i egen regi.
Knut A. Nordmo (Sp) og Matz Abrahamsen (H) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.
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45/2019: SØKNAD OM KJØP AV DEL AV KOMMUNAL GRUNN TIL PARKERING/
NÆRINGSFORMÅL
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner salg av, ca. 330 m2, av den kommunale eiendommen 58/61 til
Blikkenslagerservice Strøm AS.
Eiendommen prisfastsettes etter innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker dekker omkostninger med saksbehandling av delesak, takst, oppmåling og tinglysning.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 45/2019 Vedtak:

Formannskapet godkjenner salg av, ca. 330 m2, av den kommunale eiendommen 58/61 til
Blikkenslagerservice Strøm AS.
Eiendommen prisfastsettes etter innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker dekker omkostninger med saksbehandling av delesak, takst, oppmåling og tinglysning.

46/2019: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN TIL BOLIGTOMT
Forslag til vedtak:
Kommunen annonserer del av eiendommen 43/69 «Gløshaugen» til salgs med vilkår om at det skal
utvikles en reguleringsplan med plass til minst tre boligtomter.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 46/2019 Vedtak:

Kommunen annonserer del av eiendommen 43/69 «Gløshaugen» til salgs med vilkår om at
det skal utvikles en reguleringsplan med plass til minst tre boligtomter.
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47/2019: SØKNAD OM KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM I RISØYHAMN
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner salg av, ca. 250 m2, av den kommunale eiendommen 9/126 i Risøyhamn.
Eiendommen prisfastsettes etter innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker må betale omkostninger med saksbehandling, takst, oppmåling og tinglysning.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstmmig vedtatt.
FS- 47/2019 Vedtak:

Formannskapet godkjenner salg av, ca. 250 m2, av den kommunale eiendommen 9/126 i
Risøyhamn.
Eiendommen prisfastsettes etter innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker må betale omkostninger med saksbehandling, takst, oppmåling og tinglysning.

48/2019: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SKREDSIKRING FV. 976 RØYKEN,
ANDENES – BLEIK, ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter «Planprogram for skredsikring Fv. 976 Røyken», datert 03.09.2018, med
plan-ID 1871-201802, som grunnlag for videre planlegging.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3. ledd.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 48/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret fastsetter «Planprogram for skredsikring Fv. 976 Røyken», datert
03.09.2018, med plan-ID 1871-201802, som grunnlag for videre planlegging.
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2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3.
ledd.

49/2019: Detaljregulering for Nytt sykehjem, Åse - Behandling før høring og utlegging
til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å fremme forslag til detaljreguleringsplan for nytt sykehjem, Åse. Forslaget
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Ordføreren informerte om at det vil være behov for ekstra møte i formannskapet i august
for å behandle reguleringsplanen for nytt sykehjem.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 49/2019 Vedtak:

Formannskapet vedtar å fremme forslag til detaljreguleringsplan for nytt sykehjem, Åse.
Forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §
5-2 og 12-10

50/2019: Detaljreguleringsplan Sjøhus Risøyhamn - Behandling før høring og
utlegging til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å fremme forslag til detaljreguleringsplan for Sjøhus, Risøyhamn. Forslaget
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2, 12-10 og
12-11.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
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FS- 50/2019 Vedtak:

Formannskapet vedtar å fremme forslag til detaljreguleringsplan for Sjøhus, Risøyhamn.
Forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §
5-2, 12-10 og 12-11.

51/2019: Vurdering av salg av eiendom - Kjerringnes 2, gnr. 42, bnr. 72
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å ikke imøtekomme søknaden fra Trollfjord Bredbånd AS om kjøp av
lagerbygg på eiendommen Kjerringnes 2.
2. Rådmannen gis i oppdrag å klarlegge premissene for et eventuelt fremtidig salg.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) la på vegne av KrF, Sp og H frem følgende forslag til vedtak:
1. Søknad fra Trollfjord Bredbånd AS om kjøp av lagerbygg på eiendommen Kjerringnes 2 på Andenes
imøtekommes ikke.
2. Rådmannen gis i oppdrag å lyse ut eiendommen for salg gjennom en åpen budrunde.
Det forutsettes en bruk i tråd med kommuneplanens arealdel (formål bolig), samt at det inngås en
forpliktende utbyggingsavtale mellom kommunen og ny eier hvor det fremgår at eiendommen skal
gis en høy utnyttingsgrad.

Ordføreren la frem følgende forslag til nytt punkt 3:
I forbindelse med slaget forbeholder formannskapet seg rett til å godkjenne utbyggingsplanene.

Votering:
Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt.
Forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av KrF, Sp og H, samt forslaget
fremlagt av ordfører for nytt punkt 3, enstemmig vedtatt.
FS- 51/2019 Vedtak:

1. Søknad fra Trollfjord Bredbånd AS om kjøp av lagerbygg på eiendommen Kjerringnes 2 på
Andenes imøtekommes ikke.
2. Rådmannen gis i oppdrag å lyse ut eiendommen for salg gjennom en åpen budrunde.
Det forutsettes en bruk i tråd med kommuneplanens arealdel (formål bolig), samt at det
inngås en forpliktende utbyggingsavtale mellom kommunen og ny eier hvor det fremgår at
eiendommen skal gis en høy utnyttingsgrad.
3. I forbindelse med slaget forbeholder formannskapet seg rett til å godkjenne
utbyggingsplanene.
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52/2019: AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 28.02.19
Forslag til vedtak:
Avviksrapportering investering pr. 28.02.19 tas til orientering.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Knut A. Nordmo (Sp) stilte spørsmål om eventuelle ubenyttede midler i forbindelse med
byggingen av Risøyhamn skole kunne benyttes til uteområdet ved skolen.
Ordføreren ba om at det ble gitt tilbakemelding på spørsmålet på en egnet måte.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 52/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 28.02.19 tas til orientering.

53/2019: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR. 28.02.19
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 28.02.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i balanse
ved utgangen av året.

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) stilte følgende spørsmål:
Om inntaksstoppen ved ABBS og situasjonen innen pleie- og omsorgssektoren i Andøy
kommune
Det vises til informasjon i lokalmedia om at man har stengt inntak av pasienter ved ABBS, slik
at det nå angivelig bare er i bruk 28 plasser, slik det er vedtatt i kommunens budsjett for
2019. Videre er det informert om at det som følge av inntaksstoppen er et antall pasienter
som er utskrevet fra sykehus, men som kommunen ikke kan ta imot i sykehjem på grunn av
at man ikke tar i mot flere enn 28 ved ABBS. Videre er man kjent med at det er
hjemmeboende som trenger sykehjemsplass, men som på grunn av inntaksstopp må stå på
venteliste.
Jeg ber om at formannskapet får en fullstendig redegjøring for situasjonen i pleie-og
omsorgssektoren i mandagens formannskapsmøte.
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Rådmannen svarte:
Administrasjonen har forholdt seg til kommunestyrets vedtak:
1. om at ABBS skal ha 28 plasser
2. om avviksrapportering drift
Begge vedtak var enstemmige i kommunestyrets møte i desember i fjor.
Siste avviksrapport drift i fjor viste et merforbruk i ordinær drift på ca. 10 mill.
Kommunestyret var i sitt vedtak tydelig på at de forventet økt innsats for å snu utviklinga, og
at økt fokus på økonomistyring og budsjettdisiplin måtte gi resultater framover.
Enhetsleder pleie og omsorg vil redegjøre nærmere om inntaksstoppen ved ABBS og
hvordan situasjonen håndteres.
Enhetsleders orientering:
Regnskapstallene for 2018 viser at kostnad knyttet til innleie av ekstra bemanning utgjorde
ca. 4,9 mill. kroner. Oversikt fra sykehuset viser at Andøy betalte for 68 liggedøgn i samme
periode.
Fra desember 2018 tilbyr ABBS tjenester til det pasienttallet som kan betjenes innenfor
tildelte stillingsressurser (budsjett til en stillingsressurs som kan betjene 28 pasienter).
Behovet for sykehjemsplasser har i perioden fra 01.12.2018 og til dags dato vært større enn
det sykehjemmet har kapasitet til å ta imot.
Årsaken er sammensatt. Det er ikke bare at antall sykehjemsplasser ved ABBS er 28 som gjør
at vi ikke kan ta imot pasientene som sykehuset melder som ferdigmeldte. I perioder er det
flere som disponerer både en plass i sykehjemmet og i en omsorgsbolig. Det kan være
personer med behov for plass i sykehjem som nekter å flytte fra omsorgsboligen og det kan
være person i sykehjem som har fått tildelt omsorgsbolig, men som nekter å flytte fra
sykehjemmet.
Pr dato er det 4 utskrivingsklare pasienter i sykehus. Det vil bli en ledig plass i sykehjem i
løpet av noen dager og en av de fire planlegges flyttet til bemannet omsorgsbolig. Det er
ytterligere to ledige leiligheter i bemannet omsorgsbolig. Det betyr at det er mulig å ta i mot
alle de utskrivingsklare pasientene.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 53/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 28.02.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.
John Helmersen (Al) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
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54/2019: SPØRSMÅL

Formannskapet 25.03.2019:
Behandling:

Spørsmål fra John Helmersen (Al), om inntaksstoppen ved ABBS og situasjonen innen pleieog omsorgssektoren i Andøy kommune, ble besvart i forbindelse med behandlingen av sak
53/2019 - Avviksrapportering drift.

MUNTLIG SPØRSMÅL
John Helmersen (Al) viste til spørsmål stilt i kommunestyremøte den 25.02.19 angående
ressurser for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, og stilte spørsmål om det var mulig å få
svar i dette møtet.
Rådmannen kunne ikke gi svar i dette møtet, men vil komme tilbake med svar i
kommunestyret.
MILJØKRAV – KILDESORTERING I SKOLENE
Ordføreren informerte om at han har mottatt underskrifter fra elever med krav om
kildesortering ved skolene. Ordføreren synes det er flott at elevene setter fokus på miljøet,
og har skrevet under sammen med elevene.
Einar Åbergsjord la frem forslag om at kommunen kontakter frivilligsentralen og ber om at det
kjøpes inn søppelklyper. Klypene lånes ut til folk som går tur og som samtidig kan plukke
søppel. For å få opp engasjementet kan de ivrigste premieres.
Ordføreren ba rådmannen ta kontakt med frivilligsentralen for å finne en løsning med
søppelklypene. Han ga samtidig honnør til ungdommene som har satt fokus på miljøet.
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