ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

26.08.2019
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 11:00 - 17:20
59/2019 – 78/2019

Møtende Medlemmer
John Helmersen
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
Terje Vollan
Einar Åbergsjord
Tommy Søberg
Kolbjørn Blix
Bente Brunborg
Hans Benjaminsen
Jonni H. Solsvik
Jørgen Asperheim
Karl Øyvind Bråten
Kate Eliassen
Matz Abrahamsen
Hermod Bakkevold
Arne Robert Svendsen
Knut Nordmo
Lill Pettersen

Parti
AL

Forfall meldt fra følgende medl.
Leif A. Iversen
May Johannessen
Finn Allan Westjord
Tina McDougall
Jan Harald Andersen
Odd Arne Andreassen

Parti

Følgende varamedl. møtte
Ingvill Eliassen

Parti
H

AP
AP
FRP
SP

Eva K. Asperheim
Egil Brensholm
Arne Wilhelm Skogvoll
Hans Edgar Furfjord

AP
AP
FRP
H

Møteleder:

AL
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
KRF
MDG
SP
SP

Ordfører Jonni H. Solsvik
Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, enhetsleder Merete Olsen,
teknisk sjef Arne Blix, leder støttefunksjon Stein Ivar Johansen, leder
NAV-Andøy Eirin Fjellvang, skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen,
personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen, enhetsleder Aud
Sellevold, næringssjef Brita Erlandsen, 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
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Sakliste
Sak nr.
59/2019
60/2019
61/2019
62/2019
63/2019

64/2019
65/2019
66/2019
67/2019
68/2019
69/2019
70/2019
71/2019

72/2019

73/2019
74/2019
75/2019
76/2019
77/2019

78/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
BREV FRA NORGES BLINDEFORBUND ANG.
UNIVERSELL UTFORMING AV APP´ER
MØTEPROTOKOLL FOR KONTROLLUTVALGET 21.03.19
MØTEPROTOKOLL FOR KONTROLLUTVALGET 25.04.19
Ber om redegjørelse om tiltak i forbindelse med nedlegging
av tannklinikk i Risøyhamn
BUDSJETTREGULERING DRIFT NR 2 - 2019
POLITIVEDTEKT FOR ANDØY KOMMUNE
THE WHALE AS - UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN
Endelig planprogram - Kommunedelplan for folkehelse og
forebyggende arbeid 2021-2024.
REISEMÅLSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN BÆREKRAFTIG VEKST MOT 2025
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅL I
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
FORPROSJEKT LEAN - SLUTTRAPPORT OG SKISSE
FOR VIDEREFØRING AV ARBEID MED KONTINUERLIG
FORBEDRING
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYTT SYKEHJEM,
ÅSE, PLAN-ID 1871-201901. SLUTTBEHANDLING OG
VEDTAK.
NYTT SYKEHJEM - FINANSIERING AV NYTT SYKEHJEM
Vannforsyning Hinnøya - kostnader og fremdrift
DETALJREGULERING FOR SJØHUS RISØYHAMN,
PLANID 1871-201801. SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK.
EIENDOMSSKATT - ENDRING I
EIENDOMSSKATTELOVEN
OPPHEVING AV ØREMERKING AV STATLIG TILSKUDD
TIL LOVPÅLAGT KOMMUNAL
VETERINÆRVAKTORDNING OG KRITERIER FOR
TILDELING AV TILSKUDD - UTTALELSE
NETTHETS OG TRUSLER
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Minnemarkering for Ellen Gudbrandsen, død 29.06.19
Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Skypeoverføring fra Rockebrakka – sang v/Camilla Laupstad,
Vegard Laupstad og Anders Laupstad.
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 22 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

59/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

KS- 59/2019 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

60/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Omdelt
· Notat fra rådmannen - Tilbakemelding på spørsmål i formannskapets møte 19.08.19
Ordføreren foreslo følgende endring av rekkefølgen på sakslisten:
· Sak 68/2018 - Reisemålsstrategi for Vesterålen - Bærekraftig vekst mot 2025:
- Orientering v/ reiselivssjef Astrid Bertinussen, Visit Vesterålen, ville bli gitt etter sak
63/2019- Referatsaker
- Saken ville bli behandlet i henhold til oppsettet på sakslisten
· Sak 71/2019 - Forprosjekt Lean - Sluttrapport og skisse for videreføring av arbeid med
kontinuerlig forbedring:
Behandles som første sak etter sak 63/2019 Referatsaker
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·

Sak 76/2019 – Eiendomsskatt – Endring i eiendomsskatteloven:
- Behandles etter sak 71/2019 - -Forprosjekt Lean - Sluttrapport og skisse for
videreføring av arbeid med kontinuerlig forbedring.

Ordføreren informerte om mulig endring av sakslisten også for sak 71/2019 - Vannforsyning
Hinnøya. Han ville eventuelt komme tilbake til dette i løpet av møtet.
Knut A. Nordmo (Sp) ba om samtykke til å fremme forslag til uttalelse vedørende oppheving
av øremerking av statlig tilskudd til lovpålagt veterinærvakt og kriterier for tildeling av
tilskudd.
Kommunestyret samtykket til at uttalelsen ble satt opp på sakslisten som ekstra sak.
Matz Abrahamsen (H) - varslet spørsmål om avløpssituasjonen på Andenes
Tommy Søberg (Ap) - varslet spørsmål om tilbud fra Frisklivssentralen

KS- 60/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

61/2019: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Tommy Lyngra Sølberg (Ap) angående drikkevannskvaliteten i Andøy kommune
Interpellasjon fra Knut A. Nordmo (Sp) vedr. parkering i Bleiksdalen og Bauktuva.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Tommy Søberg (Ap) stilte følgende spørsmål:
Spørsmål om drikkevannskvaliteten i vår kommune
Vi har sett i media at det har vært plasser i landet hvor det har vært store problemer med
drikkevannskvaliteten, det har vært såpass dårlig at folk har utviklet leddsykdom som en
direkte følge av dårlig drikkevannskvalitet.

I denne forbindelsen så ønsker jeg å stille noen spørsmål om hvordan situasjonen er i vår
kommune.
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Hvor ofte tar kommunen prøver av drikkevannet som leveres til kommunens innbyggere i
kommunal regi?
Har kommunen noe register eller oversikt/innsyn over drikkevannskvaliteten ved private
vannverk?
Må de sende inn noe dokumentasjon på dette som viser til vannprøver?
Er det oversikt i kommunen på tilstanden på kommunalt rørledningsnett?
Er det noen oversikt over utskifting av private rørledninger og er det krav til innrapportering
av dette ved utskifting?
Rådmannen svarte:
1. Andøy kommune tar vannprøver ihht. krav i Drikkevannsforskriften, etter
prøvetakingsplan godkjent av Mattilsynet. Det tas vannprøver både på
behandlingsanlegg og ute på spesifikke punkt på forsyningsnettet. Hyppigheten
varierer, men det tas prøver ca. annen hver uke hele året gjennom.
2. Kommunen har ingen oversikt over, eller innsyn i, drikkevannskvalitet i de ulike
private vannverk. Det er vannverkseier som etter § 17 i Drikkevannsforskriften
skal registrere eget vannverk hos Mattilsynet. Med vannverk menes alle
drikkevannsforsyninger som forsyner flere enn en husstand. En enkel husstand
betegnes som en enkeltvannsforsyning, og er ikke registrerings- eller
rapporteringspliktig.
3. Kommunen rapporterer årlig inn eget ledningsnett, med utskiftinger og evt. nye
ledninger. Andøy kommune har god kontroll på tilstanden for eget ledningsnett.
4. Kommunen har ingen oversikt over utskifting av ledninger hos private vannverk,
da det er Mattilsynet som er kontrollinstans for både kommunale og private
vannverk. Private vannverk har samme krav til innrapportering som kommunale
vannverk.
Knut A. Nordmo (Sp) la frem følgende interpellasjon:
Interpellasjon til kommunestyre vedr. villparkeringen i Bleiksdalen og Bauktuva.
At vi Andøy er så heldige å ha en spesiell og unik natur og geologi har vi vel visst om i all tid.
Det nye er vel at vi er blitt mere bevisst disse naturgitte kvalitetene vi har i vår nærhet.
De spektakulære bildene av denne naturen og den geologien har økt bevisstheten om hva vi
omgir oss med lokalt og ikke minst har distribusjon av bildene nasjonalt og internasjonalt
virkelig bidratt til det.
Vi opplever mer eller mindre en valfarting til Måtinden både blant egne innbyggere og
tilreisende. Denne økte tilstrømningen av folk både i naturen og på veien i området er
ganske formidabel, spesielt på godværs dager.
Den økte belastningen i utmarka har konsekvenser for både natur og grunneiere i området,
som er en sak i seg selv som må finne sin løsning.
Det andre er de trafikale utfordringene som er på Fylkesveien i området rundt Bauktuva
spesielt på godværsdager, parkerings utfordringene er jevnt økende.
Det parkeres på begge sider av veien med dårlig oversikt for trafikantene.
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Det er stort potensiale for en ulykke med alvorlige personskader.
Når man forelegger Vegvesenet de trafikale utfordringene så peker de på veitrafikkloven og
dem peker på Andøy kommune, selv om de har lagt Nasjonal Turistvei gjennom området.
Når det forelegges lokal Politimyndighet så er løsningen parkerings forbud i området.
Denne formen for stol lek er jo ingen konstruktiv løsningsorientert måte å handtere den
oppståtte situasjonen på.
Det er bare et tidsspørsmål for at det skjer en alvorlig ulykke i området, og det haster med å
få på plass en fysisk og praktisk løsning!
På hvilken måte kan Andøy kommune kunne bidra for å finne en praktisk fysisk fornuftig
løsning i området?
Det andre er hva og på hvilken måte kan eventuelt kommunestyre bidra til at man får til en
løsning i noe som oppleves som noe fastlåst med tanke på fremdrift i en prosess mot en
løsning?
Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen og er enig i behovet for en bedre parkeringsløsning for
turgåere som skal til Måtind.
Utgangspunkt må være at Andøy kommune må ha høye ambisjoner med hensyn til å
tilrettelegge for destinasjonen Måtind. Det dreier seg også om parkeringsforholdene.
For å få realisert en ny og større parkeringsplass er det nødvendig å avklare både lokalisering
og finansiering.
Når det gjelder alternativer for lokalisering, er det flere forhold som vil avgjøre hvor det er
mulig å etablere ny parkeringsplass, som trafikksikkerhet, avklaring med grunneier og
kostnadsmessige forhold.
I utgangspunktet er det slik at fylkeskommunen har ansvar for veien og for at den er
trafikksikker.
Administrasjonen har nylig bedt om et møte med Statens vegvesen v/vegkontoret på
Sortland for en dialog om mulige løsninger på parkeringsutfordringen for turgåerne til
Måtind.
I forbindelse med at fylkesrådsleder Tomas Norvoll besøkte Andøy for kort tid siden var
parkeringsforholdene og tilrettelegging for besøkende til Måtind et tema vi drøftet.
Fylkesrådslederen ønsket at fylkeskommunen skulle ta et initiativ ovenfor Andøy kommune
for at vi i fellesskap finner gode løsninger.
Når henvendelsen kommer fra fylkeskommunen vil selvfølgelig Andøy kommune være
positiv til å samarbeide med fylkeskommunen, grunneiere og næringslivet for å finne gode
løsninger.
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ORIENTERING:
Reiselivssjef Astrid Bertinussen, Visit Vesterålen, orienterte om reisemålsstrategien for
Vesterålen og svarte på spørsmål.

62/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 17.06.19 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

KS- 62/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 17.06.19 godkjennes som den foreligger.

63/2019: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Brev fra Norges Blindeforbund, dat. 17.06.19, angående universell utforming av app´er
Møteprotokoll for kontrollutvalget 21.03.19
Møteprotokoll for kontrollutvalget 25.04.19
Brev fra Nordland Fylkeskommune - redegjørelse om tiltak i forbindelse med nedlegging av
tannklinikk i Risøyhamn
Nr. 5 Notat fra rådmannen - Tilbakemelding på spørsmål i formannskapets møte 19.08.19
Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

KS- 63/2019 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.
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Ordføreren foreslo at sak 74/2019 – Vannforsyning Hinnøya – kostnader og fremdrift ble
behandlet etter sak 76/2019 – Eiendomsskatt – Endring i eiendomsskatteloven.
Kommunestyret samtykket til ordførerens forslag.
Hans E. Furfjord (H) ble innvilget permisjon og fratrådte, 21 representanter var til
stede.

64/2019: 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

2.400.000
1.100.000
3.500.000

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

-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.
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.
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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.
3. Kommunestyret forutsetter at samtlige enheter praktiserer innkjøpsstopp og vikarstopp
så langt mulig.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 64/2019 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

2.400.000
1.100.000
3.500.000

-300.000
-100.000
-200.000
-200.000
-450.000
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gatelys)
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.

65/2019: POLITIVEDTEKT FOR ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag til politivedtekt for Andøy kommune.

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.
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Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.
Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres ut på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:
Lill Pettersen (Sp) la frem følgene endringsforslag til § 7-3 Barns adgang til offentlig arrangement:
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i
følge med foreldre eller andre foresatte.

Votering:
Endringsforslaget fremlagt av Lill Pettersen (Sp) enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til politivedtekt for Andøy kommune med unntak av § 7-3 Barns
adgang til offentlig arrangement enstemmig vedtatt.
KS- 65/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag til politivedtekt for Andøy kommune med
følgende endringer:
§ 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.
§ 7-3 Barns adgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

66/2019: 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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Knut A. Nordmo (Sp) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The Wahle. Han
fratrådte under behandlingen 20 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Knut A. Nordmo (Sp) ble erklært inhabil.
Votering:
Knut A. Nordmo (Sp) erklæres inhabil.
John Helmersen (Al) la frem følgende endringsforslag:
1. Kommunestyret godkjenner deltakelse i aksjeutvidelse i The Wahle AS, jfr.
generalforsamling 21.06.19. Kommunens deltakelse i aksjeutvidelsen begrenses til
kr. 100.000.
2. Kommunens andel av aksjeutvidelsen finansieres av midler avsatt på
disposisjonsfond i balansen, konto 25750001.

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 17 stemmer for, mot 3 stemmer for forslaget
fremlagt av John Helmersen (Al).
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KS- 66/2019 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.

Knut A. Nordmo (Sp) tiltrådte, 21 representanter var til stede.

67/2019: 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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 67/2019 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedlagte planprogram for kommundelplan for folkehelse og
forebyggende arbeid 2021-2024.
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68/2019: 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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) la frem følgende tilleggsforslag på vegne av KrF, Sp, FrP og H:
Andøy kommune forutsetter at det i neste fase benevnt som "fra ord til handling" blir gjennomført
en tydeliggjøring og prioritering av destinasjoner som er signaturopplevelser for Vesterålen.

,
John Helmersen (Al) la frem følgende endringsforslag:
Visjon: «Innen 2025 skal Vesterålen etablere seg som et helårlig attraktivt reisemål for
naturopplevelser med vandring (hiking), nordlig dyreliv (whales and wildlife) og møte med en
levende nordlig kystbosetting som signaturprodukter.»

Votering:
Endringsforslaget fremlagt av John Helmersen (Al) falt med 6 stemmer for og 15 stemmer
mot.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremlagt av Matz Abrahamsen på vegne av KrF, Sp FrP og H, enstemmig
vedtatt.
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KS- 68/2019 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.
Andøy kommune forutsetter at det i neste fase benevnt som "fra ord til handling" blir
gjennomført en tydeliggjøring og prioritering av destinasjoner som er signaturopplevelser for
Vesterålen.

69/2019: 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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 69/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra arealformålet
offentlig eller privattjenesteyting, til næringsbebyggelse – hotell/ overnatting og bevertning,
for eiendommen 41/66, Kiilgården.
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70/2019: 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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

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

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til formålsendring fra
boligformål til sentrumsformål for Daniel Hægstads gate 13, eiendommen 42/395.

71/2019: 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.
Side 17 av 26

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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Prosjektleder Torfinn Bø orienterte og svarte på spørsmål.
Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 19 stemmer for og 3 stemmer mot.

KS- 71/2019 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.

72/2019: 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.
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 104/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Nytt sykehjem, Åse, planID 1871201901, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende tilleggsforslag:
..., inkl. de endringene i plankartet som framkommer i saksfremlegget.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
KS- 72/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Nytt sykehjem, Åse, planID 1871201901, med tilhørende reguleringsbestemmelser, inkl. de endringene i plankartet som
framkommer i saksfremlegget.

73/2019: 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.

Formannskapet 19.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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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.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 73/2019 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.

74/2019: 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.
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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
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.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 74/2019 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
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.

75/2019: 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.
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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.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 75/2019 Vedtak:

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

76/2019: 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
10%.
3. Næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10%.
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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.
Kommunestyret 17.06.2019:
Behandling:
Ordfører Jonni H. Solsvik la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
KS- 52/2019 Vedtak:

Saken utsettes.
Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:
Knut A. Nordmo (Sp) la frem følgende forslag på vegne av H, Sp, KrF og FrP:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Knut A. Nordmo (Sp) på vegne av H, Sp, KrF og FrP vedtatt
med 14 stemmer for og 8 stemmer mot.
KS- 76/2019 Vedtak:

Saken utsettes.
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77/2019: OPPHEVING AV ØREMERKING AV STATLIG TILSKUDD TIL LOVPÅLAGT
KOMMUNAL VETERINÆRVAKTORDNING OG KRITERIER FOR TILDELING AV
TILSKUDD - UTTALELSE
Forslag til vedtak:
Forslag til uttalelse lagt frem i kommunestyremøte den 26.08.19.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:
Knut A. Nordmo (Sp) la frem følgende forslag til uttalelse:
Oppheving av øremerking av Statlig tilskudd til lovpålagt kommunal veterinærvaktordning og
kriterier for tildeling av tilskudd.
Andøy kommune er kjent med at Regjeringen i Prop.113 S «Kommuneproposisjonen 2020» ønsker å
avvikle øremerkingen av tilskuddet til den lovpålagte kommunale veterinærvakt ordningen, samt at
man ønsker å se på kriteriene for tildelingen av disse midlene.
Dagens helhetlige velfungerende tilskuddsordning består av tre deler, en øremerket vaktgodtgjøring,
et øremerket stimuleringstilskudd og et øremerket administrasjons tilskudd.
Formålet med ordningene er å sikre kommunenes evne til å levere lovpålagte veterinærtjenester i
områder med store avstander, lav dyretetthet og andre smittevernmessige forhold.
Andøy kommune ser av denne grunn ikke hensiktsmessigheten av å endre på dagens ordning ut fra
at den er velfungerende både for Staten, kommunen og ikke minst dyreholderne.
Andøy kommune er et eget veterinærvaktområde, ut fra store avstander og stor avstand til neste
vaktområde og av smittevernmessige forhold og relativt lav dyretetthet.
Derav mottar Andøy kommune alle tre formene for tilskudd.
Det vil for Andøy kommune og kommunens dyreholdere fortsatt være avgjørende at man viderefører
en statlig tilskuddsordning for finansiering av den lovpålagte kommunale veterinærvaktordningen
som legger til grunn de samme kriterier for tildeling og et omfang på tilskuddene som viderefører
dagens formål med ordningen.
Andøy kommune ber derfor primært om at man beholder ordningene slik dem er i dag.
Skulle man allikevel ønske å gjøre endringer ber man om at man evaluerer dagens ordninger ut fra
formålet og gjennomfører en konsekvensutredning av de endringer man tenker å foreta.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 77/2019 Vedtak:

Oppheving av øremerking av Statlig tilskudd til lovpålagt kommunal veterinærvaktordning
og kriterier for tildeling av tilskudd
Andøy kommune er kjent med at Regjeringen i Prop.113 S «Kommuneproposisjonen 2020»
ønsker å avvikle øremerkingen av tilskuddet til den lovpålagte kommunale veterinærvakt
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ordningen, samt at man ønsker å se på kriteriene for tildelingen av disse midlene.
Dagens helhetlige velfungerende tilskuddsordning består av tre deler, en øremerket
vaktgodtgjøring, et øremerket stimuleringstilskudd og et øremerket administrasjons
tilskudd.
Formålet med ordningene er å sikre kommunenes evne til å levere lovpålagte
veterinærtjenester i områder med store avstander, lav dyretetthet og andre
smittevernmessige forhold.
Andøy kommune ser av denne grunn ikke hensiktsmessigheten av å endre på dagens
ordning ut fra at den er velfungerende både for Staten, kommunen og ikke minst
dyreholderne.
Andøy kommune er et eget veterinærvaktområde, ut fra store avstander og stor avstand til
neste vaktområde og av smittevernmessige forhold og relativt lav dyretetthet.
Derav mottar Andøy kommune alle tre formene for tilskudd.
Det vil for Andøy kommune og kommunens dyreholdere fortsatt være avgjørende at man
viderefører en statlig tilskuddsordning for finansiering av den lovpålagte kommunale
veterinærvaktordningen som legger til grunn de samme kriterier for tildeling og et omfang
på tilskuddene som viderefører dagens formål med ordningen.
Andøy kommune ber derfor primært om at man beholder ordningene slik dem er i dag.
Skulle man allikevel ønske å gjøre endringer ber man om at man evaluerer dagens ordninger
ut fra formålet og gjennomfører en konsekvensutredning av de endringer man tenker å
foreta.

78/2019: NETTHETS OG TRUSLER
Forslag til vedtak:
Forslag fremlagt i kommunestyremøte den 26.08.19.

Kommunestyret 26.08.2019:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag på vegne av seg selv og Einar Åbergsjord (Ap):
Andøy kommunestyre vil med dette vedtaket slå fast at netthat, trusler og at innbyggerne lever i
frykt ikke aksepteres. Til de som har opplevd dette, ønsker kommunestyret å si at kommunen tar
dette på alvor, og arbeider for å forebygge alle hatefulle hendelser.
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Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 78/2019 Vedtak:

Andøy kommunestyre vil med dette vedtaket slå fast at netthat, trusler og at innbyggerne
lever i frykt ikke aksepteres. Til de som har opplevd dette, ønsker kommunestyret å si at
kommunen tar dette på alvor, og arbeider for å forebygge alle hatefulle hendelser.

MUNTLIGE SPØRSMÅL:
Matz Abrahamsen (H) viste til oppslag i media angående avløpssituasjonen i Andøy, spesielt
på Andenes, og stilte spørsmål om hvordan dette kan løses.
Ordføreren svarte at kommunen vil igangsette arbeidet med en avløpsplan for Andenes.
Dette er en lang prosess som vil ta tid. Da dette er ikke en holdbar situasjon, vil det være
mulig å foreta politiske prioriteringer slik arbeidet kan igangsettes som et eget tiltak.
Tommy Søberg (Ap) viste til tilbudet fra Frisklivssentralen om utlån av utstyr til aktiviteter,
som ski, fiskestenger osv. For de som ikke bor på Andenes kan det være vanskelig å
benytte seg at dette tilbudet. Søberg stilte derfor spørsmål om mulighetene for å etablere et
slikt tilbud også sør i Andøy.
Enhetsleder Helse og Familie svarte at per i dag er det ikke kapasitet til to steder for utlån.

*******************
Kommunestyret takket ordfører Jonni H. Solsvik for innsatsen gjennom 20 år som ordfører.
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