ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

04.11.2019
Formannskapssalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Kjell Are Johansen
Matz Abrahamsen
Knut Nordmo
Yngve Laukslett
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Parti
AP
H
SP
SP
SV

Forfall meldt fra følgende medl.
Lill Pettersen
Tone Fredriksen

Parti
SP
SP

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14:00 - 15:35
109/2019 – 118/2019

Følgende varamedl. møtte
Per Kristian Elvan
Marita Thanke Hansen

Parti
SP
SP

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, teknisk sjef Arne Blix, enhetsleder
Merete Olsen, leder støttefunksjon Stein Ivar Johansen, enhetsleder
Beathe Andersen, enhetsleder Aud Sellevold, næringssjef Brita
Erlandsen, skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, personalfaglig
rådgiver Kjell-Einar Johansen, Arne Robert Svendsen og
formannskapssekretær Greta Jacobsen

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

Knut A. Nordmo
ordfører

Sakliste
Sak nr.
109/2019
110/2019
111/2019
112/2019
113/2019
114/2019
115/2019
116/2019
117/2019
118/2019

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.2019
AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.07.19
ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING
2018
HALVÅRSRAPPORT FOR SAMSKAP 2019
Vegadresseprosjekt i Andøy.
KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - OPPARBEIDELSE AV
OPPSKYTINGSPLATTFORM - BØRVÅGEN - ANDØYA
SPACEPORT
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

109/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

FS- 109/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

110/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Omdelt:
· Ekstra sak 118/2018 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel opparbeidelse av oppskytingsplattform - Børvågen - Andøya Spaceport
· Miljømagasin
Ordføreren informerte om at gruppen som arbeider med prosjektet "Best på jobb" har
mottatt diplom fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for god innsats.
FS- 110/2019 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

111/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 19.08.2019 godkjennes som den foreligger.
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Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

FS- 111/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 19.08.2019 godkjennes som den foreligger.

112/2019: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.2019
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 112/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.07.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i
balanse ved utgangen av året.

113/2019: AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.07.19
Forslag til vedtak:
Avviksrapportering investering pr. 31.07.19 tas til orientering.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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FS- 113/2019 Vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 31.07.19 tas til orientering.

114/2019: ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2018, datert
25.09.19, og godkjenner særregnskap og årsberetning for 2018 for Andøy havn KF.

2. Kommunestyret forutsetter at styret for Andøy Havn KF snarest følger opp revisors
anmerkning om styrets årsberetning og ber om tilbakemelding fra styret innen 01.04.20
om hvilke tiltak Andøy Havn KF vil iverksette for å få driften i balanse slik at foretaket ikke
drives for kommunestyrets regning.

3. Kommunestyret forutsetter at regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr.214.424,86 dekkes
inn av Andøy Havn KF senest i løpet av 2021.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Lill Inger Berg-Olsen (SV) ba om vurdering av sin habilitet som nestleder til styret i Andøy
Havn KF.
Ordføreren informerte om at styremedlemmer i KF ikke er inhabile, jfr. Fl. § 6.1.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 114/2019 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2018,
datert 25.09.19, og godkjenner særregnskap og årsberetning for 2018 for Andøy
havn KF.

2. Kommunestyret forutsetter at styret for Andøy Havn KF snarest følger opp revisors
anmerkning om styrets årsberetning og ber om tilbakemelding fra styret innen
01.04.20 om hvilke tiltak Andøy Havn KF vil iverksette for å få driften i balanse slik
at foretaket ikke drives for kommunestyrets regning.

3. Kommunestyret forutsetter at regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr.214.424,86
dekkes inn av Andøy Havn KF senest i løpet av 2021.
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115/2019: HALVÅRSRAPPORT FOR SAMSKAP 2019
Forslag til vedtak:
Halvårsrapport for Samskap for 2019 godkjennes.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende forslag til vedtak:
Halvårsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) .
FS- 115/2019 Vedtak:

Halvårsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.

116/2019: Vegadresseprosjekt i Andøy.
Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar Navnekomitèens innstilling slik den foreligger i vedlegg 1. Nye adressenavn i
Andøy

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 116/2019 Vedtak:

Formannskapet vedtar Navnekomitèens innstilling slik den foreligger i vedlegg 1. Nye
adressenavn i Andøy
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117/2019: KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET
Forslag til vedtak:

Andøy kommune implementerer kvalitetsreformen Leve hele livet i oppgaver rettet mot
målgruppen (eldre over 65 år) og forplikter seg til å delta i regionalt læringsnettverk dersom
dette blir opprettet.

Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) ba om at det blir gitt en orientering til kommunestyret om
kvalitetsreformen.
Rådmannen svarte at kommunestyret vil få orientering på en egnet måte på et senere
tidspunkt.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 117/2019 Vedtak:

Andøy kommune implementerer kvalitetsreformen Leve hele livet i oppgaver rettet mot
målgruppen (eldre over 65 år) og forplikter seg til å delta i regionalt læringsnettverk dersom
dette blir opprettet.

118/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OPPARBEIDELSE AV OPPSKYTINGSPLATTFORM - BØRVÅGEN - ANDØYA
SPACEPORT
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av
oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og delingsforbudet for
strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.
Andøy kommune gir i medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §9, samtykke til
midlertidig omdisponering av inntil 15 dekar fulldyrka jord for oppsetting av brakkerigg og plasthall
på gnr. 34 bnr. 8 og 24 i Andøy kommune, som omsøkt.
Vilkår for midlertidig omdisponering:
· Arealet skal ryddes og tilbakeføres til jordbruksproduksjon innen 10 år.
Tiltaket må være igangsatt innen 3 år, ellers faller samtykket bort, jfr. jordlovens §9.
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Formannskapet 04.11.2019:
Behandling:

Marita Thanke Hansen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun er søster til
saksbehandler. Hun fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Marita Thanke Hansen (SP) ble erklært habil.
Votering:
Marita Thanke Hansen (SP) erklæres habil.
Marita Thanke Hansen (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Lill Inger Berg-Olsen (SV) opplyste at hun er blitt gjort kjent med at det er sendt uttalelser til
kommunen angående saken. Da uttalelsene bør foreligge før endelig behandling av saken,
ba hun om at disse blir lagt frem for kommunestyret.
Rådmannen svarte at det vil bli sjekket om kommunen har mottatt uttalelser, og hvis de er
mottatt vil de vil bli lagt frem for kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.

FS- 118/2019 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av
oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.
Andøy kommune gir i medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §9, samtykke
til midlertidig omdisponering av inntil 15 dekar fulldyrka jord for oppsetting av brakkerigg og
plasthall på gnr. 34 bnr. 8 og 24 i Andøy kommune, som omsøkt.
Vilkår for midlertidig omdisponering:
· Arealet skal ryddes og tilbakeføres til jordbruksproduksjon innen 10 år.
Tiltaket må være igangsatt innen 3 år, ellers faller samtykket bort, jfr. jordlovens §9.
Lill Inger Berg-Olsen (SV) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
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