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Rådmann Kirsten L. Pedersen, teknisk sjef Arne Blix, rådgiver
Sveinung Ellingsen, enhetsleder Merete Olsen, enhetsleder Beathe
Andersen og formannskapssekretær Greta Jacobsen

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

Jonni H. Solsvik
ordfører

Sakliste
Sak nr.
75/2019
76/2019
77/2019
78/2019
79/2019
80/2019
81/2019
82/2019
83/2019

84/2019
85/2019
86/2019

87/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.19
AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 30.04.19
EIENDOMSSKATT - ENDRING I
EIENDOMSSKATTELOVEN
NY BARNEHAGE PÅ ANDENES - PROSJEKTSKISSE
KLAGESAK - AVSLAG SØKNAD OM TILSKUDD
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL FOR Å FRADELE AV TOMT TIL
BOLIGBEBYGGELSE
SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN SOM
TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN 42/318
NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ANDENES - TOMT
DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMARØY
HYTTEFELT, RISØYHAMN, PLAN-ID 1871-201404.
SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 – 2030,
ENDRINGER I KAP. 5 – FØRINGER FOR AEALBRUK

Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
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75/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

FS- 75/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

76/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Omdelt:
•

Valgkomiteens forslag for valg som skal foretas på generalforsamlingen for Andøy
Energi AS og for Vesterålen Vekst AS

Ordføreren opplyste at det ville bli foreslått lukket møte vedrørende generalforsamlingen for
Andøy Energi AS og for Vesterålen Vekst AS.
FS- 76/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

77/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 29.04.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 13.05.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 21.05.19 godkjennes som den foreligger.
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Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) påpekte at hans tilknytning til Andøylista ikke var tatt med i
protokollene for møtene den 29.24.19 og 21.05.19.
Ordføreren svarte at dette ville bli rettet opp.
FS- 77/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 29.04.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 13.05.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 21.05.19 godkjennes som den foreligger.

78/2019: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.19
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.
Ordføreren stilte spørsmål om status for tiltaksplasser ved Vesterålen Vekst, og om det er
mulighet for at flere kan få plass.
Knut A. Nordmo (Sp) stilte spørsmål om hvor mye reduksjonen i antall innbyggere 1. kvartal
2019 vil utgjøre for kommunens inntekt/rammetilskudd, og om det er mulig å anslå
konsekvenser for kommunens budsjett 2019.
Einar Åbergsjord (Ap) stilte spørsmål om status for bruk av arbeidsplikt for
sosialhjelpsmottakere.
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Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålene og vil komme tilbake med svar i forbindelse
med behandlingen i kommunestyret.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 78/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

79/2019: AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 30.04.19
Forslag til vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 30.04.19 tas til orientering.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) viste til "P.nr. 094141 Vannforsyning Hinnøya" og stilte spørsmål om
tidligere grendeutvalg for Forfjord, Medby og Fornes eksisterer, og om utvalget fortsatt kan
være kontaktpunkt for informasjon fra kommunen til innbyggerne i området.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vil komme tilbake med svar i forbindelse
med behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 79/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 30.04.19 tas til orientering.

80/2019: EIENDOMSSKATT - ENDRING I EIENDOMSSKATTELOVEN
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar følgende endringer i utskriving av eiendomsskatt fra 01.01.20:
1. Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for boliger og fritidsboliger.
2. Boliger uten beregnet formuesgrunnlag beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på
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10%.
3. Næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10%.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

På grunn av uklarheter i forhold til økonomiske konsekvenser ba formannskapet om en
redegjørelse før behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 80/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar følgende endringer i utskriving av eiendomsskatt fra
01.01.20:
1. Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for boliger og fritidsboliger.
2. Boliger uten beregnet formuesgrunnlag beholder gjeldende kommunal takst med et
påslag på 10%.
3. Næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10%.
Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

81/2019: NY BARNEHAGE PÅ ANDENES - PROSJEKTSKISSE
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner prosjektskissen for ny barnehage på Andenes og forutsetter at
den legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å iverksette arbeidet i prosjektgruppen i tråd med
prosjektskissen.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 81/2019 Vedtak:

1. Formannskapet godkjenner prosjektskissen for ny barnehage på Andenes og forutsetter
at
den legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å iverksette arbeidet i prosjektgruppen i tråd
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med prosjektskissen.

82/2019: KLAGESAK - AVSLAG SØKNAD OM TILSKUDD
Forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder programstyret i Samskap sitt vedtak i møte 21.09.2019.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Ordføreren ba om vurdering av sin habilitet da han er medlem av programstyret som har
besluttet vedtaket, jfr. Kl. § 40. Han fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til
stede. Varaordfører Knut A. Nordmo (Sp) overtok møteledelsen.
Einar Åbergsjord ba om vurdering av sin habilitet da han er medlem av programstyret som
har besluttet vedtaket, jfr. Kl. § 40. Han fratrådte under behandlingen, 4 representanter var
til stede.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

FS- 82/2019 Vedtak:

Formannskapet opprettholder programstyret i Samskap sitt vedtak i møte 21.09.2019.
Ordfører Jonni H. Solsvik tiltrådte og overtok møteledelsen, 5 representanter var til
stede.
Einar Åbergsjord (Ap) tiltrådte, 6 representanter var til stede.

83/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR Å
FRADELE AV TOMT TIL BOLIGBEBYGGELSE
Forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligbebyggelse, for
inntil 5,0 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 20/21 på Strandland.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 83/2019 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til
boligbebyggelse, for inntil 5,0 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen
20/21 på Strandland.

84/2019: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN SOM TILLEGGSAREAL TIL
EIENDOMMEN 42/318
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at Andøy kommune selger parsell av 42/1 som omsøkt.
Søker tilbys å kjøpe parsellen for kroner 100,- per m2. Arealet utgjør ca. 116 m2.
Kostnader knyttet til behandling, fradelingen og tinglysning dekkes av søker.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 84/2019 Vedtak:

Formannskapet vedtar at Andøy kommune selger parsell av 42/1 som omsøkt.
Søker tilbys å kjøpe parsellen for kroner 100,- per m2. Arealet utgjør ca. 116 m2.
Kostnader knyttet til behandling, fradelingen og tinglysning dekkes av søker.

85/2019: NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ANDENES - TOMT
Forslag til vedtak:
22 nye omsorgsboliger på Andenes bygges på gnr 42 bnr 21 Falcks gate 8, gnr 42 bnr 23, Daniel
Hægstads gate 22 og gnr 41, bnr 38 Daniel Hægstads gate 24..
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Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Teknisk sjef Arne Blix orienterte om saken og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 85/2019 Vedtak:

22 nye omsorgsboliger på Andenes bygges på gnr 42 bnr 21 Falcks gate 8, gnr 42 bnr 23,
Daniel Hægstads gate 22 og gnr 41, bnr 38 Daniel Hægstads gate 24.

86/2019: DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMARØY HYTTEFELT, RISØYHAMN,
PLAN-ID 1871-201404. SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn,
plan-ID 1871-201404, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:

Teknisk sjef Arne Blix orienterte om saken og svarte på spørsmål.
John Helmersen (Al) etterlyste Trafikksikkerhetsutvalgets uttalelse om saken.
Ordføreren svarte at dette vil bli sjekket opp før behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 86/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn,
plan-ID 1871-201404, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

Arne Robert Svendsen (MDG) og John Helmersen (Al) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.
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87/2019: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 – 2030, ENDRINGER I KAP. 5 –
FØRINGER FOR AEALBRUK

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for
2018 – 2030, datert 24.05.2018, med de endringer som kommer frem i forslaget
til endringer i kapittel 5 – føringer for arealbruk, datert 22.05.2019.
2. Behovet for revidering av planen vurderes innen utgangen av 2022.

Formannskapet 03.06.2019:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) la på vegne av H og Sp frem følgende forslag:
Endringsforslag til punkt 5.1 Innledning:
Andøysamfunnet har store ambisjoner for vekst knyttet til en rekke næringer og boligutvikling.
Gjennomføring av disse planene vil få konsekvenser for kommunens arealplanlegging. Gjennom
planperioden må det derfor legges opp til en offensiv strategi i tråd med kommunens visjon
"Sammen skaper vi fremtid i Andøy".
Endringsforslag til punkt 5.5, kulepunkt 3:
Legge til rette for kommunal tjenesteyting i hele kommunen.

Arne Robert Svendsen (MDG) viste til punkt 5.4, kulepunkt 5, og stilte spørsmål om
betydningen av "energinøytralitet".
Ordføreren svarte at spørsmålet ville bli besvart i kommunestyret.
Votering:
Punkt 5.1 Innledning:
Forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H og SP vedtatt med 5 stemmer for,
mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
Punkt 5.5, kulepunkt 3:
Forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H og SP vedtatt med 5 stemmer for,
mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
Kommuneplanens samfunnsdel, inklusiv endringsforslag fremlagt av Matz Abrahamsen (H)
på vegne av H og Sp:
Enstemmig vedtatt.

FS- 87/2019 Vedtak:
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1.

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018 –
2030, datert 24.05.2018, med de endringer som kommer frem i forslaget til endringer i
kapittel 5 – føringer for arealbruk, datert 22.05.2019, og med følgende endringer vedtatt
av Andøy formannskap:
Punkt 5.1 Innledning:
Andøysamfunnet har store ambisjoner for vekst knyttet til en rekke næringer og
boligutvikling. Gjennomføring av disse planene vil få konsekvenser for kommunens
arealplanlegging. Gjennom planperioden må det derfor legges opp til en offensiv strategi i
tråd med kommunens visjon "Sammen skaper vi fremtid i Andøy".
Punkt 5.5, kulepunkt 3:
Legge til rette for kommunal tjenesteyting i hele kommunen.
2.
Behovet for revidering av planen vurderes innen utgangen av 2022.

Arne Robert Svendsen (MDG) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Generalforsamlinger
Ordføreren foreslo lukket møte for orientering i forhold til valg som skal foretas på
generalforsamlingen for Andøy Energi AS og Vesterålen Vekst AS, jfr. KL. § 31.5.
Votering:
Lukket møte.
LUKKET MØTE:
Orientering i forhold til valg som skal foretas på generalforsamlingene for Andøy Energi AS
og Vesterålen Vekst AS.
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