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Forslag til vedtak:
Spørsmål fra John Helmersen (Al) vedrørende dagtilbud brukere Sør-Andøy
Spørsmål fra John Helmersen (Al) vedrørende egenandel trafikksikkerhetsmidler
Spørsmål fra John Helmersen (Al) vedrørende tilskudd sommerjobb pleie og omsorg

Til ordføreren i Andøy

SPØRSMÅL TIL FORMANNSKAPSMØTET 19. AUGUST 2019
Om budsjettmidler og transport til dagtilbudet ved ABBS for brukere i Sør-Andøy
Fra pårørende til brukere av dagtilbudet ved ABBS i Sør-Andøy, har undertegnede fått spørsmål om
hvorfor det ikke er ressurser til at de som er tilkjent plass ved dagtilbudet kan bli gitt transport hver gang
det er samling for brukerne.
Hva er i tilfelle årsaken til at man ikke fyller opp alle de 6 plassene hver gang brukerne skal samles, men
at brukere ikke kan hentes og at færre enn de 6 plassene aktiveres?

Andøy, 14.08.2019
John Helmersen /sign./
formannskapsmedlem

Til ordføreren i Andøy

SPØRSMÅL TIL FORMANNSKAPSMØTET 19. AUGUST 2019
Om garanti for kommunal egenandel til utarbeiding av reguleringsplan for gang- og
sykkelveiprosjekter ved søknad om midler fra Nordland fylkeskommune
Det vises til søknadene fra Andøy kommune om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler knyttet til tre
prosjekter for gang- og sykkelveier.
Er det avklart at kommunen har gyldig vedtak om avsatt kommunal egenandel hvis søknadene skulle bli
innvilget fra fylkeskommunens side?

Andøy, 14.08.2019
John Helmersen /sign./
formannskapsmedlem

Til ordføreren i Andøy

SPØRSMÅL TIL FORMANNSKAPSMØTET 19. AUGUST 2019
Om tilskuddsordning fra Nordland fylkeskommunes sommerjobbordning.
Det vises til informasjon i lokalmedia i juli om at kommunene kunne søke om tilskudd for engasjement av
ungdom til sommerjobb innen helse- og omsorgssektoren. Det er videre opplyst at tanken bak ordningen,
er å kunne gi eldre ekstra livskvalitet gjennom at ungdom for eksempel kan gå turer sammen med dem,
lese eller spille spill. I Vesterålen fikk Hadsel kr 53.771 til prosjekt «omsorg i kommunen» og Bø
kommune fikk kr 97.372 kroner til Bøheimen bo- og behandlingssenter.
Det opplyses at Hadsel og Bø var de eneste kommunene i Vesterålen som søkte om midler fra
ordningen. Hvorfor søkte ikke Andøy?

Andøy, 14.08.2019
John Helmersen /sign./
formannskapsmedlem

