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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

91/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

FS- 91/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

92/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Knut A. Nordmo (Sp) varslet spørsmål om informasjon fra møte mellom Kystverket og Andøy
kommune vedrørende Andenes havn.
FS- 92/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

93/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 03.06.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 17.06.19 godkjennes som den foreligger.
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Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

FS- 93/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 03.06.19 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 17.06.19 godkjennes som den foreligger.

94/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Brev fra Norges Blindeforbund, dat. 17.06.19, angående universell utforming av app'er.
Referatet tas til etterretning.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

FS- 94/2019 Vedtak:

Referatet tas til etterretning.

95/2019: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR 2 - 2019
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 2 – 2019:
Reduserte inntekter
Redusert rammetilskudd
Redusert aksjeutbytte
Sum reduserte inntekter
Reduserte utgifter/økte inntekter
Rammereduksjon rådmann/stab
Rammereduksjon støttefunksjonen
Rammereduksjon barnehager
Rammereduksjon helse/familie
Rammereduksjon teknisk (inkl. stengte kretser gatelys)

2.400.000
1.100.000
3.500.000

-300.000
-100.000
-200.000
-200.000
-450.000
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Økt inntekt eiendomsskatt
Redusert avsetning disposisjonsfond B-2019
Sum reduserte utgifter/økt inntekt

-500.000
-1.750.000
3.500.000

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
3. Kommunestyret forutsetter at samtlige enheter praktiserer innkjøpsstopp og vikarstopp så langt
mulig.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.
Einar Åbergsjord (Ap) stilte spørsmål om gjenstående beløp på disposisjonsfondet.
Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vi komme tilbake med svar.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 95/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 2 – 2019:
Reduserte inntekter
Redusert rammetilskudd
Redusert aksjeutbytte
Sum reduserte inntekter
Reduserte utgifter/økte inntekter
Rammereduksjon rådmann/stab
Rammereduksjon støttefunksjonen
Rammereduksjon barnehager
Rammereduksjon helse/familie
Rammereduksjon teknisk (inkl. stengte kretser
gatelys)
Økt inntekt eiendomsskatt
Redusert avsetning disposisjonsfond B-2019
Sum reduserte utgifter/økt inntekt

2.400.000
1.100.000
3.500.000

-300.000
-100.000
-200.000
-200.000
-450.000
-500.000
-1.750.000
3.500.000

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
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3. Kommunestyret forutsetter at samtlige enheter praktiserer innkjøpsstopp og vikarstopp
så langt mulig.

96/2019: Andungen gnr 48 bnr 326 i Andøy kommune - anmodning om sletting av
heftelse
Forslag til vedtak:
Andøy formannskap godkjenner sletting av følgende rettigheter i skjøte med dokumentnummer
6611, registrert den 31.10.1990, på eiendommen gnr. 48 bnr. 326 i Andøy kommune:
-«Dersom tomta ikke er bebygd innen 1 – ett – år fra dato tilbakeskjøtes den til kommunen
vederlagsfritt. Andenes Privatbarnehage A/S betaler omkostningene ved tilbake-skjøtingen til
kommunen.»
-«Kommunen har forkjøpsrett til tomt og påstående bygning. Ved kommunal overdragelse (kjøp) skal
kommunens tilskudd til barnehagen komme til fradrag i kjøpesummen.»

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 96/2019 Vedtak:

Andøy formannskap godkjenner sletting av følgende rettigheter i skjøte med
dokumentnummer 6611, registrert den 31.10.1990, på eiendommen gnr. 48 bnr. 326 i
Andøy kommune:
-«Dersom tomta ikke er bebygd innen 1 – ett – år fra dato tilbakeskjøtes den til kommunen
vederlagsfritt. Andenes Privatbarnehage A/S betaler omkostningene ved tilbake-skjøtingen til
kommunen.»
-«Kommunen har forkjøpsrett til tomt og påstående bygning. Ved kommunal overdragelse
(kjøp) skal kommunens tilskudd til barnehagen komme til fradrag i kjøpesummen.»

97/2019: POLITIVEDTEKT FOR ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag til politivedtekt for Andøy kommune.
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Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:
Knut A. Nordmo (Sp) la frem følgende endringsforslag til § 3-2 Dyr:
Teksten i gjeldende politivedtekt § 33 angående dyrehold i Andenes sentrum videreføres i ny
politivedtekt § 3-2:
På stedet Andenes er det forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted
uten forsvarlig tilsyn. Kommunestyret kan senere bestemme at også andre tettsteder kommer inn
under denne bestemmelse.
Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.
Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres ut på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Votering:
§ 3-2 Dyr
Forslaget fremlagt av Knut A. Nordmo vedtatt med 7 stemmer for og 0 stemmer for
rådmannens forslag.
Rådmannens forslag til politivedtekt for Andøy kommune med unntak av § 3-2 Dyr
Enstemmig vedtatt.
FS- 97/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag til politivedtekt for Andøy kommune med
følgende endring for § 3-2 Dyr:
På stedet Andenes er det forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved
offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Kommunestyret kan senere bestemme at også andre
tettsteder kommer inn under denne bestemmelse.
Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.
Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres ut på offentlig sted uten politiets tillatelse.

98/2019: THE WHALE AS - UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner deltakelse i aksjeutvidelse i The Whale AS, jfr generalforsamling
21.06.19. Kommunens andel av utvidelsen (15%) utgjør 300.000 kr.
2. Kommunens andel av aksjeutvidelsen finansieres av midler avsatt på disposisjonsfond i balansen,
konto 25750001.
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Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Knut A. Nordmo (Sp) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The Wahle. Han
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Knut A. Nordmo (Sp) ble erklært inhabil.
Votering:
Knut A. Nordmo (Sp) erklæres inhabil.
Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 6 stemmer for og 1 stemme
mot.
FS- 98/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner deltakelse i aksjeutvidelse i The Whale AS, jfr
generalforsamling 21.06.19. Kommunens andel av utvidelsen (15%) utgjør 300.000 kr.
2. Kommunens andel av aksjeutvidelsen finansieres av midler avsatt på disposisjonsfond i
balansen, konto 25750001.
John Helmersen (Al) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Knut A. Nordmo (Sp) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

99/2019: Endelig planprogram - Kommunedelplan for folkehelse og forebyggende
arbeid 2021-2024.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner vedlagte planprogram for kommundelplan for folkehelse og
forebyggende arbeid 2021-2024.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 99/2019 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedlagte planprogram for kommundelplan for folkehelse og
forebyggende arbeid 2021-2024.
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100/2019: REISEMÅLSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN - BÆREKRAFTIG VEKST MOT
2025
Forslag til vedtak:
Andøy kommune finner at Reisemålsstrategi for Vesterålen «Bærekraftig vekst mot 2025» samsvarer
med kommunens egne målsettinger for reiselivsutviklingen. Kommunestyret slutter seg derfor til
planens hovedtrekk og legger den til grunn for videre planlegging og behandling av saker som
berører Andøy kommune som reisemål.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 100/2019 Vedtak:

Andøy kommune finner at Reisemålsstrategi for Vesterålen «Bærekraftig vekst mot 2025»
samsvarer med kommunens egne målsettinger for reiselivsutviklingen. Kommunestyret
slutter seg derfor til planens hovedtrekk og legger den til grunn for videre planlegging og
behandling av saker som berører Andøy kommune som reisemål.
Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

101/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅL I KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til formålsendring fra
boligformål til sentrumsformål for Daniel Hægstads gate 13, eiendommen 42/395.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 101/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til formålsendring fra
boligformål til sentrumsformål for Daniel Hægstads gate 13, eiendommen 42/395.
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102/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra arealformålet offentlig
eller privattjenesteyting, til næringsbebyggelse – hotell/ overnatting og bevertning, for eiendommen
41/66, Kiilgården.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 102/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra arealformålet
offentlig eller privattjenesteyting, til næringsbebyggelse – hotell/ overnatting og bevertning,
for eiendommen 41/66, Kiilgården.

103/2019: FORPROSJEKT LEAN - SLUTTRAPPORT OG SKISSE FOR VIDEREFØRING
AV ARBEID MED KONTINUERLIG FORBEDRING
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar sluttrapport fra forprosjekt LEAN til orientering og godkjenner
innføring/videreføring av arbeid med kontinuerlig forbedring i organisasjonen som skissert.
2. Kommunestyret godkjenner delfinansiering med 100.000 kr fra ubundet driftsfond 25210117
Prosjekt bolyst og forutsetter at videreføring etter dette finansieres innenfor ordinær drift.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 6 stemmer for og 1 stemme
mot.
FS- 103/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar sluttrapport fra forprosjekt LEAN til orientering og godkjenner
innføring/videreføring av arbeid med kontinuerlig forbedring i organisasjonen som skissert.
2. Kommunestyret godkjenner delfinansiering med 100.000 kr fra ubundet driftsfond
25210117 Prosjekt bolyst og forutsetter at videreføring etter dette finansieres innenfor
ordinær drift.
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104/2019: DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYTT SYKEHJEM, ÅSE, PLAN-ID 1871201901. SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK.
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Nytt sykehjem, Åse, planID 1871-201901, med
tilhørende reguleringsbestemmelser.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Matz Abrahamsen (H) viste til at det i forbindelse med nytt sykehjem vil bli behov for en ny
busslomme på samme side av veien som det nye sykehjemmet og ba om at
administrasjonen utarbeider et notat på hvordan dette kan løses.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.

FS- 104/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Nytt sykehjem, Åse, planID 1871201901, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

105/2019: NYTT SYKEHJEM - FINANSIERING AV NYTT SYKEHJEM
Forslag til vedtak:

1. Andøy kommunestyre vedtar revidert kostnadsramme på kr. 147 000 000 inkl. mva. for
oppføring av nytt sykehjem på Åse. I dette inngår forventet tilskudd fra Husbanken på kr.
58 500 000.
2. Finansiering av den økte kostnadsrammen innarbeides i økonomiplan 2020 – 2023.
3. Den etablerte prosjektgruppa for utarbeidelse av skisse-/forprosjekt videreføres i de neste
fasene av prosjektet
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Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 105/2019 Vedtak:

1. Andøy kommunestyre vedtar revidert kostnadsramme på kr. 147 000 000 inkl. mva.
for oppføring av nytt sykehjem på Åse. I dette inngår forventet tilskudd fra
Husbanken på kr. 58 500 000.
2. Finansiering av den økte kostnadsrammen innarbeides i økonomiplan 2020 – 2023.
3. Den etablerte prosjektgruppa for utarbeidelse av skisse-/forprosjekt videreføres i
de neste fasene av prosjektet.

106/2019: Vannforsyning Hinnøya - kostnader og fremdrift
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommunestyre vedtar at Vannforsyning Hinnøya gjennomføres med bakgrunn i
innhentede anbud og prosjekterte løsninger innenfor en revidert kostnadsramme på kr. 55
millioner eks. mva.
2. Det forutsettes at denne kostnadsrammen ikke overskrides etter at alle
anbudskonkurranser er avsluttet.
3. Dersom totalkostnadene overskrider kostnadsrammen legges saken frem til ny behandling i
kommunestyret.
4. Finansiering av den økte kostnadsrammen innarbeides i økonomiplan 2020 – 2023.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 106/2019 Vedtak:

1. Andøy kommunestyre vedtar at Vannforsyning Hinnøya gjennomføres med
bakgrunn i innhentede anbud og prosjekterte løsninger innenfor en revidert
kostnadsramme på kr. 55 millioner eks. mva.
2. Det forutsettes at denne kostnadsrammen ikke overskrides etter at alle
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anbudskonkurranser er avsluttet.
3. Dersom totalkostnadene overskrider kostnadsrammen legges saken frem til ny
behandling i kommunestyret.
4. Finansiering av den økte kostnadsrammen innarbeides i økonomiplan 2020 – 2023.

107/2019: DETALJREGULERING FOR SJØHUS RISØYHAMN, PLANID 1871-201801.
SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK.
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Sjøhus Risøyhamn, planID 1871-201801, med
tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

John Helmersen (Al) viste til tidligere anmodning om felles innkjørsel for sjøhusene og
ambulansegarasjen og spurte om hvilken løsning som er planlagt.
I tillegg stilte han spørsmål om det vil bli laget skjerming mot ambulansegarasjen.
Rådmannen svarte at hun ville komme tilbake med svar på spørsmålene til kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 107/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Sjøhus Risøyhamn, planID 1871201801, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

108/2019: OMRÅDEREGULERING FOR ANDØYA SPACEPORT, BØRVÅGEN PLAN ID
1871-201703 BEHANDLING FØR HØRING OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet legger områderegulering for Andøy Spaceport, Børvågen, med planID 1871-201703
ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
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Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 108/2019 Vedtak:

Formannskapet legger områderegulering for Andøy Spaceport, Børvågen, med planID 1871201703 ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

: SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

John A. Helmersen (Al) stilte følgende spørsmål:
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?
Rådmannen svarte:
Dagtilbudet har åpent to dager pr uke og er bemannet med to ansatte. En av de to som
arbeider her bruker ca 2 timer av arbeidsdagen til å transportere brukerne til og fra
dagtilbudet. Resten av arbeidsdagen, dvs fra kl 09:30/09:45 til kl 13:30 kreves det at begge
ansatte er til stede på dagtilbudet.
Det er flere årsaker til at samtlige 6 plassene ikke alltid benyttes. En årsak kan være
begrenset tid til transport. En annen årsak kan være endring i brukerens sykdomsbilde.
Endringer i sykdomsbildet kan ha som konsekvens at dagtilbudet ikke lenger er et
tilfredsstillende tjenestetilbud for bruker.
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Tildeling av plass på dagtilbudet bygger på anbefaling fra Demensteamet. Tildelingskontoret
opplyser at samtlige søknader som Demensteamet har anbefalt er innvilget.
John A. Helmersen (Al) stilte følgende spørsmål:
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?

Rådmannen svarte:
I forkant av søknadsfristen for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2019, vedtok
formannskapet i møte 04.06.18 en garanti for kommunens egenandel ved utarbeiding av
reguleringsplaner for de søknader som er innsendt innen fristen 1. juli 2018.
Søknadene som ble innsendt innen fristen i fjor og ikke ble innvilget, er sendt inn på nytt
innen fristen i år.
Det betyr at garantien for kommunens egenandel ved utarbeiding av reguleringsplaner
fortsatt gjelder, dersom en eller flere av kommunens søknader blir innvilget av Nordland
fylkeskommune i år.
John A. Helmersen (Al) stilte følgende spørsmål:
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?
Rådmannen svarte:
Våren 2019 var det redusert arbeidskapasitet på administrativt nivå i enhet pleie og omsorg.
Dette skyldtes blant annet sykdom, opplæring av nyansatte og andre akutte
arbeidskrevende oppgaver. Denne saken ble derfor ikke prioritert.
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Knut A. Nordmo ba om en orientering fra møte mellom Kystverket og Andøy kommune
angående mulighet for å søke prosjektmidler til prosjektarbeidet ved Andenes havn.
Ordføreren informerte om at kommunen var en av flere mottakere av brev fra Kystverket
angående mulighet for å søke prosjektmidler til fiskerihavneprosjekter.
Da kommunen ikke er prosjekteier, ba kommunen om møte med Kystverket for å få avklart
hvilke midler det kan søkes om. Det viser seg at dette er veldig begrenset, men det vil bli
laget søknad for det som er mulig å søke om.
***************

Dette var ordfører Jonni H. Solsvik sitt siste møte i formannskapet. Formannskapet takket
han for innsatsen gjennom 20 år som ordfører og det ble servert kake og kaffe.
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