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Ordfører Jonni H. Solsvik
Rådmann Kirsten L. Pedersen, enhetsleder Arne Blix, skolefaglig
rådgiver Sveinung Ellingsen, enhetsleder Merete Olsen, næringssjef
Brita Erlandsen, leder NAV-Andøy Eirin Fjellvang, enhetsleder
Beathe Andersen, enhetsleder Aud Sellevold og
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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.
21/2019
22/2019
23/2019
24/2019
25/2019
26/2019
27/2019
28/2019
29/2019
30/2019
31/2019
32/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR. 28.02.19
AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 28.02.19
Sykefraværsprosjektet Best på jobb - deltakelse i KLPs
arbeidsmiljønettverk
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- OG
BEBYGGELSESPLAN FOR VESTBYEN 2 OG MERKET 2
RISØYHAMN BRANNSTASJON GJENNOMFØRINGSMODELL
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR
SKREDSIKRING FV. 976 RØYKEN, ANDENES – BLEIK,
ANDØY KOMMUNE
Spørsmål og interpellasjoner
STOPP PLANLAGTE FORBUD MOT NYDYRKING AV
MYR – UTTALELSE

Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

ORIENTERING
Adm. dir. Odd Roger Enoksen, Lars Andre Uttakleiv og Torgeir Iddahl presenterte
konsekvensutredningene tilknyttet Andøya Space Port og svarte på spørsmål.

Kulturinnslag: Film om The Whale med introduksjon av Camilla IImoni.

Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 23 representanter var til stede.

ORIENTERING
Folkehelsekoordinator Katja Larsen orienterte om arbeidet ved Andøy Frivilligsentral og
svarte på spørsmål.
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21/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:
KS- 21/2019 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

22/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.
Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:

Omdelt:
· Notat fra rådmannen - Tilbakemelding på muntlig spørsmål fra John Helmersen i
kommunestyret 25.02.19 ang. trafikksikkerhetsplan - status og muligheter for
oppfølging
· Notat fra rådmannen - Tilbakemelding på spørsmål stilt i formannskapet i møte
25.03.19, sak 52/2019 - Avviksrapport investeringer
· Notat fra rådmannen - Tilbakemelding på spørsmål stilt i formannskapet i møte
25.03.19, sak 44/2019 - Risøyhamn brannstasjon
Matz Abrahamsen (H) - varslet spørsmål ang. turistsesongen 2019
Matz Abrahamsen (H) - ba, på vegne av seg selv og Knut A. Nordmo (Sp), om at forslag til
uttalelse vedrørende forbud mot nydyrking av myr ble behandlet i dette
kommunestyremøtet.
Arne Robert Svendsen (MDG) – viste til oppslag i media angående frist for igangsetting av
arbeidet med Andmyran Vindpark, og varslet spørsmål om hvorfor søknad om utsettelse
ikke er lagt frem for politisk behandling.
Tommy Søberg (Ap) - varslet spørsmål angående kommunal veteranplan.
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KS- 22/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent med foreslåtte endringer.
Forslag til uttalelse vedrørende forbud mot nydyrking av myr ble omdelt.

23/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 25.02.19 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:
KS- 23/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 25.02.19 godkjennes som den foreligger.

24/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Brev fra Skatteetaten, dat. 15.02.19, ang. kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren
for Andøy kommune
Nr. 2 Notat fra rådmannen ang. spørsmål om kriseteamet
Nr. 3 Notat fra rådmannen ang. status oppfølging politiske vedtak - februar 2019
Nr. 4 Notat fra rådmannen - tilbakemelding på muntlig spørsmål fra John Helmersen i
kommunestyret 25.02.19 om trafikksikkerhetsplan - status og muligheter for oppfølging.

Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:
KS- 24/2019 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.
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25/2019: 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.
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
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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.
Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:
John Helmersen (Al) la frem følgende 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.
3. Det må iverksettes både umiddelbare og framtidsretta tiltak for å beholde og rekruttere
nødvendig personale med fagkompetanse, slik at kommunens plikter i henhold til
helse- og omsorgstjenesteloven kan oppfylles. Kommunestyret forutsetter at det åpnes
for nødvendige plasser på sykehjem for å ta imot de pasienter som er ferdigutskrevne
fra sykehus og sykehjemstrengende innbyggere som er hjemmeboende eller beboere i
omsorgsboliger. Rådmannen bes komme til kommunestyret med rapport og sak om
dette til neste kommunestyremøte.

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 14 stemmer for, mot 9 stemmer for forslaget
fremlagt av John Helmersen (Al)
KS- 25/2019 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
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balanse ved utgangen av året.

26/2019: 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.
Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) viste til at lysene på Andøybrua fremdeles ikke er kommet i orden og
stilte spørsmål om når tid dette kan bli ordnet.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vil komme tilbake med svar i neste møte i
kommunestyret.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 26/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 28.02.19 tas til orientering.

27/2019: 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
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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.
3. Ved ytterligere ekstern finansiering, vil kommunens egenandel reduseres.

Matz Abrahamsen tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:
Kate Eliassen (H) la på vegne av H, FrP, KrF og Sp frem følgende forslag til nytt punkt 4:
Rapportering om utviklingen i prosjektet, også i forhold til finansiering. Første gang høsten 2019 våren 2020 og ved avslutning.

Kate Eliassen (H) stilte spørsmål om status på søknader om ekstern finansiering.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet i dette møtet og vil komme tilbake med svar.
Votering:
Punkt 1, 2 og 3
Enstemmig vedtatt.
Punkt 4
Enstemmig vedtatt.
KS- 27/2019 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.
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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.
4. Rapportering om utviklingen i prosjektet, også i forhold til finansiering. Første gang
høsten 2019 - våren 2020 og ved avslutning.

28/2019: 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.

Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 28/2019 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.

29/2019: RISØYHAMN BRANNSTASJON - GJENNOMFØRINGSMODELL
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre oppføring av ny brannstasjon i
Risøyhamn i egen regi.
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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.
Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 29/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre oppføring av ny brannstasjon i
Risøyhamn i egen regi.

30/2019: 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.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3.
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ledd.
Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 30/2019 Vedtak:

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

31/2019: Spørsmål og interpellasjoner
Nr. 1 Interpellasjon fra Odd Arne Andreassen (Sp) - vurderinger/plan for å gjøre det attraktivt å
bosette seg i Andøy kommune
Nr. 2 Spørsmål fra Britt Moum Næss (FrP) angående trygghetsalarmer på mobilnettverk i Andøy
Nr. 3 Spørsmål fra Britt Moum Næss (FrP) angående dagtilbud for demente

Kommunestyret 08.04.2019:
Behandling:

Odd Arne Andreassen (Sp) la frem følgende interpellasjon:
Den planlagte utbyggingen av Andøya Space Port er av Samfunnsøkonomisk Analyse anslått
å gi mer enn 200 nye arbeidsplasser de neste årene. Mange av de som ansettes vil komme
flyttende til Andøy.
Hvilke vurderinger er gjort ift. hva som vil kreves for å få de som ansettes til å finne Andøy
kommune attraktiv å bosette seg i? Er det laget planer for hvor det kan etableres boliger for
de som kommer flyttende til Andøy?
Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen. Denne kommer i etterkant av presentasjoner i dette møtet
som på flere områder peker fremover.
Utfordringen ligger i hvordan vi skal kunne fremstå som en attraktiv kommune med tanke på
befolkningsvekst. Her vil det være viktig formidle hvilke muligheter vi har i denne
kommunen. Det må samtidig legges til rette for boliger, barnehageplasser, kulturtilbud og
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arbeid for to.
Jeg oppfatter at interpellasjonen handler om tilrettelegging for boliger, men velger i tillegg å
ta med optimismen som fremkommer i forbindelse med aktiviteten som planlegges ved
Andøya Space Port og mulighetene innenfor reiseliv – også i Risøyhamn.
Kommunen må ikke komme for sent i gang med å tilrettelegge for attraktive boligtomter i
kommunen, også i Sør-Andøy. Det må settes inn ressurser for å ikke komme på etterskudd,
og det vil være behov for ansatte med kompetanse for dette arbeidet.
Det foreligger ingen plan for tilrettelegging i dag, så det må tas grep for å kunne starte opp i
nær fremtid.
Kate Eliassen (H) la frem følgende forslag til vedtak:
Administrasjonen bes kartlegge regulerte tomter som er tilgjengelige, og gi informasjon til
befolkningen og fremtidige nye andværinger.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Britt Moum Næss (FrP) stilte følgende spørsmål:
ANGÅENDE TRYGGHETSALARMER PÅ MOBILNETTVERK I ANDØY
Trygghet i alderdommen er viktig, og kommunens politikk er at eldre skal kunne bo
hjemme så lenge som de ønsker. En viktig faktor for tryggheten er at de eldre har
trygghetsalarmer, slik at de kan få hjelp på kort tid om noe skulle inntreffe.
Dagens trygghetsalarmer oppkobles via SIM-kort på mobilnettet. Andøy Fremskrittsparti er
blitt fortalt at flere hjemmeboende på Dverberg ikke får koblet opp sine trygghetsalarmer,
da dekningen er for dårlig der. Vi vet ikke om det er slik andre steder i kommunen, men
det er noe vi er nødt til å se på dersom det er tilfelle.
Er dette noe ordføreren kjenner til?
Hva tenker ordføreren må gjøres med disse forholdene?
Rådmannen svarte:
Tilbakemeldingen fra pleie og omsorg er at de erfarer problemer i området «Dverberg
sentrum» med signaler til/fra digitale trygghetsalarmer. De har testet ut bruk av
ekstra antenne uten at dekningen oppleves bedre. Det er sannsynlig at dette er en
del av et større problem med mobildekningen i dette området.
Problemer med mobildekningen i området har vært meldt til Telenor tidligere. I møte
på Andenes i desember 2017 informerte dekningsdirektøren om at Telenors
basestasjon på Saura skulle bygges om og at dette ville bedre dekningen mot
Dverberg. Basestasjonen ble bygget om ble gjennomført i fjor vinter, men
tilbakemeldingen tyder på at tiltaket ikke har hatt ønsket effekt. Vi kommer til å gjøre
en ny henvendelse til Telenor om mulige tiltak for å bedre mobildekningen på
Dverberg.
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Britt Moum Næss (FrP) stilte følgende spørsmål:
ANGÅENDE DAGTILBUD FOR DEMENTE
Andøy Fremskrittsparti forstår det slik at det nå skal være opprettet et dagtilbud for
demente på to plasser i Andøy; Åse og Andenes.
Disse tilbudene er et viktige og nødvendige tiltak, slik at demente som bor hjemme og på
omsorgsboliger skal kunne ha noen dager som fylles av aktivitet. Det er som kjent vanskelig
for demente å aktivisere seg uten et slikt tilbud på sitt bosted.
Et slikt tilbud innebærer ikke bare å drikke kaffe, og å spise dagens middag. For at tilbudet
skal være fullverdig, trenges det tilgang til ett minimum av materialer og utstyr.
Ordfører,
Hvor stor aktivitet er tenkt på dette tilbudet de to dagene i uken?
Hvor mye er tenkt avsatt til hver bruker til dette?
Hvordan finansieres dette? Er dagtilbudet lagt inn som en fast aktivitet i
budsjettet til Helse- og omsorg?
Rådmannen svarte:
Det ble etablert dagtilbud for personer med demens på ABBS fra sommeren 2016 og på
Andenes i lokalene på Rabben fra sen høst 2018.
Aktivitet tilpasses individuelle hensyn, hva brukerne liker å gjøre og deres funksjonsnivå.
Målet er å oppnå mestring og glede. Eksempel på aktiviteter som tilbys i løpet av dagen:
Kaffe (og noe til kaffen), samtaler, lesing, temaprat, strikking, trening, bingo, spill, forming,
håndarbeid, spasertur, middag.
To ansatte i hver avdeling bistår 6 brukere to dager pr. uke mellom kl. 09.30 og kl. 14.00.
Tiltaket har en budsjettramme på 1.113.000, og finansieres med
· Statstilskudd
360.000
· Egenbetaling
110.000
· Andøy kommune 643.000

KS- 31/2019 Vedtak:

Administrasjonen bes kartlegge regulerte tomter som er tilgjengelige, gi informasjon til
befolkningen og fremtidige nye andværinger.

32/2019: STOPP PLANLAGTE FORBUD MOT NYDYRKING AV MYR - UTTALELSE
Kommunestyret 08.04.2019:
Forslag til uttalelse lagt frem i kommunestyremøte den 08.04.19.
Side 14 av 16

Behandling:

Votering:
Forslag til uttalelse fra Matz Abrahamsen (H) og Knut A. Nordmo (Sp), vedtatt med 21
stemmer for og 2 stemmer mot.

KS- 32/2019 Vedtak:

Stopp planlagte forbud mot nydyrking av myr - uttalelse
Myrressursene har vært benyttet som utgangspunkt for dyrking av mat til mennesker, fòr til
dyr og som et vekstmedium og råstoff i biologiske produksjoner og prosesser i uminnelige
tider.
Denne aktiviteten blir nå dratt frem og fremstilt til å være en av de verste og største
miljøtruslene vi kan drive med, og derfor foreslås et forbud mot dette.
I Norge har vi 28 800 kvadratkilometer med myrareal. Av dette arealet benyttes kun 0,05%
til torvproduksjon. Andøya har et landareal på 489,67 kvadratkilometer. Av disse er 263
kvadratkilometer dekket med myr. Bare 0,76% av disse er benyttet til torvproduksjon.
Et nydyrkingsforbud av myr vil frata mange matprodusenter utviklingsmuligheter og svekke
evnen til å produsere mat på norske ressurser i fremtiden.
På samme måte vil et forbud mot uttak og bruk av myr/torv som råstoff og vekstmedium
radere ut veksthus produksjonen i Norge. Den vil også stoppe andre viktige biologiske
prosesser som er avhengig av torv som råstoff.
Grunnen til dette er at det ikke finnes reelle erstatninger som verken er miljømessig eller
økonomisk bærekraftige.
Begge disse aktivitetene har ubetydelige effekter på miljøet sammenlignet med andre
aktiviteter vi bedriver i Norge.
I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til de miljømessige gevinstene med å forby nydyrking
på myr og uttak og bruk av myr. Dette blant annet fordi man vil få økt import av torv,
kokosfiber og andre «substitutter».
Tiltakene som vurderes vil også påføre enkeltindivider, lovlig etablerte bedrifter og
samfunnet uforholdsmessige belastninger som ikke står i forhold til den miljømessige gevinst
og usikkerheten rundt dem.
Andøy kommunestyre mener at forbudene som planlegges må stoppes.
Et slikt forbud må som et minimum baseres på en helhetlig forskning som med sikkerhet kan
dokumentere at det faktisk er en miljømessig gevinst. I tillegg må det finnes reelle gode
erstatninger som både er miljømessig og økonomisk bærekraftig.
Andøy kommunestyre mener at arbeidet med fremtidige lover og forskrifter må ta hensyn til
unntaksmuligheter og overgangsordninger som sikrer at enkeltindivider, bedrifter og
samfunnet ikke blir påført belastninger verken økonomisk eller rettighetsmessig.
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Andøy kommunestyre vil spesielt gjøre Stortinget oppmerksom på at et lovmessig vern av
dyrket mark og dyrkbarmark ville vært et mye sterkere målrettet miljømessig effektivt tiltak,
og gitt redusert behov for nydyrking.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Ordføreren viste til varslet spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående frist for

igangsetting av arbeidet med Andmyran Vindpark, og om hvorfor søknad om utsettelse ikke
er lagt frem for politisk behandling.
Ordføreren informerte om at kommunen har mottatt brev om saken for ca. 1 uke siden, men
at brevet dessverre ikke er blitt registrert av saksbehandlere i kommunen. Frist for
tilbakemelding er satt til 22. april. Kommunen vil søke om utsettelse slik at en uttalelse kan
behandles i førstkommende formannskap den 29.04.19.
Dersom det ikke innvilges utsettelse, vil det bli avholdt ekstraordinært møte i formannskapet
for å avgi uttalelse.
Matz Abrahamsen (H) viste til utfordringer i turistsesongen angående parkering,
sanitærforhold og søppelhåndtering, og stilte spørsmål om det er igangsatt tiltak for
sesongen 2019.
Rådmannen svarte at det i neste møte vil bli lagt frem budsjettreguleringssak angående
bevilgning av midler til søppelhåndtering.
Hun informerte om at Reno-Vest arbeider med et regionalt prosjekt for mulige tiltak på
andre området mot nestes sesong.
Tommy Søberg (Ap) viste til at mange kommuner har veteranplan for borgere om har deltatt
i internasjonal tjeneste for Norge. Han stilte spørsmål om en slik plan kan etableres i Andøy
kommune innen rimelig tid.
Rådmannen svarte at det i regi av Sortland kommune er igangsatt et arbeid for en regional
veteranplan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe hvor Andøy kommune har en representant.
Hun regner med at planen kan fremlegges for politisk behandling innen utgangen av året.
Hun gav uttrykk for at det er viktig at en slik plan etterlyses.
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