ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

13.05.2019
Møterom AISH

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
John Helmersen
Einar Åbergsjord
Kate Eliassen
Hermod Bakkevold
Knut Nordmo

Parti
AL
AP
H
KRF
SP

Forfall meldt fra følgende medl.
Tina McDougall
Jonni H. Solsvik

Parti
AP
H

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14.30 - 15.00
67/2019 - 70/2019

Følgende varamedl. møtte
Arne Robert Svendsen
Matz Abrahamsen

Parti
MDG
H

Jonni H. Solsvik
Rådmann Kirsten L. Pedersen og formannskapssekretær Greta
Jacobsen

Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Knut A. Nordmo
Fungerende ordfører

Sakliste
Sak nr.
67/2019
68/2019
69/2019
70/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
HØRINGSUTTALELSE VEDR. RUTEENDRINGER
ANDENES - SORTLAND - ANDENES RUTE 18-871
ANLEGG AV TUFTEPARK VED KLEVANNET PÅ
ANDENES
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67/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 13.05.2019:
Behandling:
FS- 67/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

68/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 13.05.2019:
Behandling:
FS- 68/2019 Vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

69/2019: HØRINGSUTTALELSE VEDR. RUTEENDRINGER ANDENES - SORTLAND ANDENES RUTE 18-871
Forslag til vedtak:
Vi viser til brev av 3.5.2019 fra Nordland fylkeskommune om høring – endring i bussruter i
Vesterålen.
Andøy kommune mener at det fortsatt er behov for fire daglige avganger mellom Andenes og
Sortland i begge retninger på dagene mandag til fredag, og vi ville også gjerne ha foreslått noen
justeringer av rutetidspunkter ved fire daglige avganger i begge retninger.
Vi kan midlertid akseptere tre daglige avganger i begge retninger, forutsatt et ruteopplegg slik det
beskrives nedenfor. Det er et ruteopplegg vi mener blir det som gir minst skade ved reduksjon fra fire
til tre daglige avganger mellom Andenes og Sortland. Dette gjelder for både lokalbefolkningen,
skoleelever og studenter, samt tilbudet til turister og andre besøkende til kommunen:
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Fra Andenes kl. 0615. Dagens avgangstid
Denne bussen er også skolerute på deler av strekningen, og det er dermed ikke aktuelt å endre
på rutetidene for denne bussen. Ved ankomst Sortland kl. 0815 er det også videreforbindelser
med flere bussruter ut fra Sortland. Denne ruten foreslås videreført som i dag.
Fra Sortland kl. 1010. Dagens avgangstid
Dette er returen av morgenruten fra Andenes, og det er dermed nesten to timer til disposisjon
for de som har et kort ærende på Sortland. Denne bussen har også korrespondanse til Andenes
med passasjerer fra sørgående hurtigrute i Risøyhamn. Denne ruten er dermed både for
lokalbefolkning og turister et viktig bindeledd med hurtigruten. Denne ruten foreslås videreført
som i dag.
Fra Andenes kl. 1235, dagens avgangstid, foreslås flyttet til kl. 1315.
Dagens rute kan med fordel flyttes til kl.1315, slik som det nå er på søndager. Da når man alle
aktuelle videreforbindelser fra Sortland på ettermiddagen. F. eks. Stokmarknes / Lofoten,
Fauske / Bodø, Lofotekspressen, aktuelle flybusser m.v.
Fra Sortland kl. 1250. Dagens avgangstid, tas ut av ruteplanen.
Fra Sortland kl. 1530. Som i dag.
Avgangen fra Sortland kl. 1530 blir dermed retur av bussen som går fra Andenes kl. 1315.
Utvekslingen / passasjerbyttet som i dag foregår rundt kl. 1345 i all slags vær utendørs på
Strandland, faller bort.
Fra Andenes kl. 1605. Foreslås tatt ut av ruteplanen som rute til Sortland.
Det er imidlertid behov for buss fra videregående skole, også etter kl. 1500. Vi foreslår at
bussen som går fra Andenes kl. 1500 som skolerute, tas ut av ruteplanen, og erstattes med at
bussavgangen kl. 1605 fra Andenes videreføres, men har endepunkt i Risøyhamn. Vi foreslår at
denne ruten gjøres til helårlig, altså ikke bare en skolerute. Dermed blir det et fast
hjemreisetilbud for lokalbefolkningen som reiser til Andenes med bussen som går fra
Risøyhamn kl. 1100, Oppholdet på Andenes blir da på 4 timer, som er bra for å ha tid til
nødvendige ærender i kommunesenteret.
Fra Sortland kl. 1930. Som i dag.
Denne avgangstiden fra Sortland er satt opp i forhold til ankomster av andre busser til Sortland,
og foreslås videreført.
Fra Andenes kl. 2200. Dette vil være retur av bussen som går fra Sortland 1930.
Dette vil gi en senere, og veldig etterspurt sen kveldsavgang fra Andenes og sørover. Det vil i
særlig grad få positiv betydning for muligheten barn og ungdom som bor i sørkommunen har til
å delta i fritidsarrangementer på Andenes. En slik mulighet har alltid vært et savn.

Vi foreslår altså bussavgang fra Andenes til Sortland kl. 0615, 1315 og 2200,
Og fra Sortland kl. 1010, 1530 og 1930.

Etter dette forslaget vil morgenturen, samt turen midt på dagen ha Andenes som utgangspunkt
og returendepunkt, og kveldsturen vil ha Sortland som utgangspunkt og returendepunkt.
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Formannskapet 13.05.2019:
Behandling:
Hermod Bakkevoll (KrF) la frem følgende tilleggsforslag:
Søndager: Bussavgang fra Andenes kl. 18.00 flyttes en time frem til kl. 17.00.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Enstemmig innstilling til kommunestyret for tilleggsforslaget fremlagt av Hermod Bakkevoll
(KrF)
FS- 69/2019 Vedtak:

Vi viser til brev av 3.5.2019 fra Nordland fylkeskommune om høring – endring i bussruter i
Vesterålen.
Andøy kommune mener at det fortsatt er behov for fire daglige avganger mellom Andenes
og Sortland i begge retninger på dagene mandag til fredag, og vi ville også gjerne ha foreslått
noen justeringer av rutetidspunkter ved fire daglige avganger i begge retninger.
Vi kan midlertid akseptere tre daglige avganger i begge retninger, forutsatt et ruteopplegg
slik det beskrives nedenfor. Det er et ruteopplegg vi mener blir det som gir minst skade ved
reduksjon fra fire til tre daglige avganger mellom Andenes og Sortland. Dette gjelder for
både lokalbefolkningen, skoleelever og studenter, samt tilbudet til turister og andre
besøkende til kommunen:
Fra Andenes kl. 0615. Dagens avgangstid
Denne bussen er også skolerute på deler av strekningen, og det er dermed ikke aktuelt
å endre på rutetidene for denne bussen. Ved ankomst Sortland kl. 0815 er det også
videreforbindelser med flere bussruter ut fra Sortland. Denne ruten foreslås videreført
som i dag.
Fra Sortland kl. 1010. Dagens avgangstid
Dette er returen av morgenruten fra Andenes, og det er dermed nesten to timer til
disposisjon for de som har et kort ærende på Sortland. Denne bussen har også
korrespondanse til Andenes med passasjerer fra sørgående hurtigrute i Risøyhamn.
Denne ruten er dermed både for lokalbefolkning og turister et viktig bindeledd med
hurtigruten. Denne ruten foreslås videreført som i dag.
Fra Andenes kl. 1235, dagens avgangstid, foreslås flyttet til kl. 1315.
Dagens rute kan med fordel flyttes til kl.1315, slik som det nå er på søndager. Da når
man alle aktuelle videre forbindelser fra Sortland på ettermiddagen. F. eks.
Stokmarknes / Lofoten, Fauske / Bodø, Lofotekspressen, aktuelle flybusser m.v.
Fra Sortland kl. 1250. Dagens avgangstid, tas ut av ruteplanen.
Fra Sortland kl. 1530. Som i dag.
Avgangen fra Sortland kl. 1530 blir dermed retur av bussen som går fra Andenes kl.
1315. Utvekslingen / passasjerbyttet som i dag foregår rundt kl. 1345 i all slags vær
utendørs på Strandland, faller bort.
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Fra Andenes kl. 1605. Foreslås tatt ut av ruteplanen som rute til Sortland.
Det er imidlertid behov for buss fra videregående skole, også etter kl. 1500. Vi foreslår
at bussen som går fra Andenes kl. 1500 som skolerute, tas ut av ruteplanen, og
erstattes med at bussavgangen kl. 1605 fra Andenes videreføres, men har endepunkt i
Risøyhamn. Vi foreslår at denne ruten gjøres til helårlig, altså ikke bare en skolerute.
Dermed blir det et fast hjemreisetilbud for lokalbefolkningen som reiser til Andenes
med bussen som går fra Risøyhamn kl. 1100, Oppholdet på Andenes blir da på 4 timer,
som er bra for å ha tid til nødvendige ærender i kommunesenteret.
Fra Sortland kl. 1930. Som i dag.
Denne avgangstiden fra Sortland er satt opp i forhold til ankomster av andre busser til
Sortland, og foreslås videreført.
Fra Andenes kl. 2200. Dette vil være retur av bussen som går fra Sortland 1930.
Dette vil gi en senere, og veldig etterspurt sen kveldsavgang fra Andenes og sørover.
Det vil i særlig grad få positiv betydning for muligheten barn og ungdom som bor i
sørkommunen har til å delta i fritidsarrangementer på Andenes. En slik mulighet har
alltid vært et savn.
Søndager: Bussavgang fra Andenes kl. 18.00 flyttes en time frem til kl. 17.00.

Vi foreslår altså bussavgang fra Andenes til Sortland kl. 0615, 1315 og 2200,
og fra Sortland kl. 1010, 1530 og 1930.
Søndager: Fra Andenes kl. 17.00.

Etter dette forslaget vil morgenturen, samt turen midt på dagen ha Andenes som
utgangspunkt og returendepunkt, og kveldsturen vil ha Sortland som utgangspunkt og
returendepunkt.

70/2019: ANLEGG AV TUFTEPARK VED KLEVANNET PÅ ANDENES
Forslag til vedtak:
Andenes Vel gis rett til å etablere treningspark (tuftepark) ved Klevannet på Andenes.
Arealets størrelse er på 260 m2 (13×20 m)
Ansvarsforhold fastsettes gjennom egen avtale. Rådmannen gis myndighet til å inngå slik avtale.
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Formannskapet 13.05.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 70/2019 Vedtak:

Andenes Vel gis rett til å etablere treningspark (tuftepark) ved Klevannet på Andenes.
Arealets størrelse er på 260 m2 (13×20 m)
Ansvarsforhold fastsettes gjennom egen avtale. Rådmannen gis myndighet til å inngå slik
avtale.
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