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REFERAT FRA MØTE NR. 1/2019
6. MAI 2019 KL. 0900 – 1100
ANDØY RÅDHUS – MØTEROM TEKNISK ENHET
Utvalgsmedlem:
Andreas Thanke
John Helmersen
Karina Næss
Thea Rosander Teigen
Katja Larsen
Lill Pettersen
Merethe Olsen

Representerer:
Frammøte: Forfall:
Teknisk enhet (sekretær)
X
Kommunestyret (leder utvalget)
X
Ungdomsrådet
X
Ungdomsrådet
X
Folkehelsekoordinator
X
Politiet
X
Skole og barnehage
X

SAKLISTE:
TSUSAK

01/19
Godkjenning av innkallinga
Vedtak: Innkalling godkjent
(Una ønsker at fremtidige møter holdes etter klokken 14.30)

TSUSAK

02/19
Godkjenning av sakslista
Vedtak: Saksliste godkjent

TSUSAK

03/19
Godkjenning av møteprotokoll fra 12.10.2018 - vedlagt
Vedtak: Forrige styremøteprotokoll godkjent

TSUSAK

04/19

Arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplan for Andøy
Det vises til TSUSAK 032/18 om utsettelsen pga. kapasitetsproblemer i
teknisk enhet. Se også vedlagt notat om kommunens ressurser til
videreføring av arbeidet.

Vedtak: Arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan er ikke påbegynt. Det ble i slutten
av 2018 innhentet innspill til ny trafikksikkerhetsplan. Disse skal i tillegg
til eksisterende plan med tiltaksliste danne grunnlag for ny plan.
Rådmannens notat innebærer at vi skal ha forslag til ny plan ferdig så
Mandat for utvalget er:
• Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.
• Gi innspill til gjennomføring av planen og den årlige revisjonen.
• Utarbeide/oppdatere tiltaksliste til revidering av plan.
• Utvalget skal i tillegg være høringsinstans både i fylkessammenheng og i alle kommunale
reguleringssaker som har med trafikale forhold å gjøre.
• Utvalget skal innhente innspill fra velforeningene/bygdeutvalgene og næringslivet når det gjelder
behov og tiltak.
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tidlig fra administrasjonen, at det kan foretas en forenklet høring før det
legges fram innstilling til vedtak for formannskap og kommunestyre
høsten 2019.
TSUSAK

05/19

Søknader om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for år 2020 til
arbeid med reguleringsplanene for gang- og sykkelveiprosjektene
Dverberg og Åse
Vedlagt kopi av tildelingsbrevet for 2019. Det er frist til 1. juli for å søke midler
fra fylkeskommunen til prosjekter som kan gjennomføres i 2010.
Sekretæren bes gi en redegjøring for arbeidet med søknadene.
Vi bør drøfte om det er mulig å gjøre innspill til Trafikksikkerhetsutvalget i
Nordland fylkeskommune for å gjøre medlemmene i utvalget særlig oppmerksom
på behovet i Andøy og det etterslepet vi har i prosjektene våre.

Vedtak: Søknadene som ikke ble innvilget etter søknad i 2018 blir sendt inn på nytt
før årets frist 01.07.2019. Selv om søknadene er ferdig skrevet prøver
sekretær å bedre argumentasjonen.
Utvalgets leder forsøker å få til politiske kontakter i Nordland
fylkeskommune for å gjøre oppmerksom på Andøys etterslep mht. gangog sykkelveier og derved kanskje bidra til at vi kan få tildelt
trafikksikkerhetsmidler.
TSUSAK

06/19

Reguleringsplan for hyttefelt på Hamarøy i Risøyhamn
Fristen for uttalelse gikk ut 17. april. Hva gjør vi med dette? Se vedlegg

TSUSAK

Vedtak: Sekretær utarbeider innspill til plan basert på det som fremkom i møtet.
Innspill vil bli utsendt i neste uke for «godkjenning» av utvalgets
medlemmer.
07/19
Reguleringsplan for hyttefelt på Hamarøy i Risøyhamn
Fristen for uttalelse er 20. mai. Se vedlegg.

TSUSAK

Vedtak: Sekretær utarbeider innspill til plan basert på det som fremkom i møtet.
Innspill vil bli utsendt i neste uke for «godkjenning» av utvalgets
medlemmer.
08/19
Reguleringsplan for sjøhus i Risøyhamn
Fristen for uttalelse er 20. mai. Se vedlegg.

TSUSAK

Vedtak: Sekretær utarbeider innspill til plan basert på det som fremkom i møtet.
Innspill vil bli utsendt i neste uke for «godkjenning» av utvalgets
medlemmer.
09/19
Eventuelt
Vedtak:

ANDØY KOMMUNE

Spørsmål og interpellasjoner
Saksbehandler
Greta Jacobsen

Saksnr.
58/2019

Arkivsaksnummer
19/548

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2019

Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående invitasjon fra ICAN til å markere
sin støtte til FNs atomvåpenforbud.

Underliggende saker:
, Interpellasjon. MDG Andøy. Kommunestyret 17. juni 2019

Interpellasjon. Miljøpretiet De Grønne, Andøy

Stave 4.6 2019

Til kommunestyret 17. juni 2019

ICAN Cities Appeal
ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs
atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot
atomvåpen!
FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs
medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et
viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».
Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale
avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer og lokalsamfunn bidra til å
øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.
Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og
Nagasaki er allerede del av appellen. Flere norske byer og kommuner har blitt med.
Byer og militære anlegg er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter
har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i
militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Washington DC vektla dette da de i
begynnelsen av mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN
Cities Appeal. Et enstemmig bystyre vedtok en resolusjon hvor de ber amerikanske
myndigheter om å bli del av FNs atomvåpenforbud. Når hovedstaden i verdens
største atommakt enstemmig vedtar å støtte atomvåpenforbudet, bør det være lett
for norske byer og lokalsamfunn å gjøre det samme.
Alle byer som blir del av ICAN Cities Appeal får et spesialdesignet diplom, som en
bekreftelse på at de deltar i den globale appellen om å støtte FN-traktaten som
forbyr atomvåpen.

Hvilke norske byer er med?

Så langt er ICAN Cities Appeal vedtatt i følgende byer / kommuner:
– Aurskog-Høland, Bergen, Bodø, Hammerfest, Horten, Karlsøy, Kristiansund,
Levanger, Mo i Rana, Oslo, Sunndal, Tromsø, Trondheim, Ålesund
I tillegg er det forslag til behandling i flere andre byer.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber Ordfører signere ICANs “cities appeal”
2. Kommunestyret i Andøy er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen
medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele
verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen,
uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale,
omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor
støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere
traktaten.

Robert Svendsen
Leder, Miljøpartiet De Grønne Andøy.

