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Sakstittel
Spørsmål og interpellasjoner

 Spørsmål fra Matz Abrahamsen (H) angående
reduksjon av stillinger tilknyttet helsepersonell ved
Risøyhamn legekontor.
 Spørsmål fra Matz Abrahamsen (H) angående
Andenes skole.
 Spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG)
angående bibliotekutredning
 Spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG)
angående gang og sykkelsti Åse og Dverberg
 Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG)
angående bruk av unntatt offentlighet ved
behandling av saker til SAMSKAP.
 Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG)
angående parkeringsløsning for Baugtuva/Måtind
 Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående
budsjettkutt ved legekontoret i Risøyhamn
 Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående
nærpolitireformen og økning i oppgaver for det
kommunale brannvesen
 Interpellasjon fra John Helmersen (SV) angående
klimabudsjett og klimaregnskap for kommunens
aktiviteter
 Spørsmål fra Halvar Rønneberg (FRP) angående
innkrevingsrutinger for kommunale avgifter

SPØRSMÅL
Helsepersonell Risøyhamn Legekontor
Under budsjettprosessen høsten 2019 vedtok kommunestyret reduksjon av stillinger tilknyttet
helsepersonell ved Risøyhamn legekontor.
I etterkant har man fått informasjon om at legekontoret ikke kan drives forsvarlig. Dette gjør meg
urolig.

Mitt spørsmål er om vi hadde tilstrekkelig informasjon og kunnskap før vi fattet dette vedtaket?
Matz Abrahamsen (H)

SPØRSMÅL
Andenes Skole
Vi har over relativ kort tid hatt stor utskifting av ledelsen ved Andenes skole. Nå registrerer jeg at vi
nok en gang søker etter ny rektor. Andenes skole er av mange viktige institusjoner for
Andøysamfunnet.
Etter min mening fortjener elever, ansatte og foreldre en stabil og forutsigbar ledelse for et godt
arbeidsmiljø, trivsel og faglig god utvikling.
Hvilke tiltak ønsker administrasjonen å gjennomføre for å få til en mest mulig forutsigbar situasjon
ved Andenes skole?

Matz Abrahamsen (H)

Spørsmål til Ordfører.

Kommunestyret 2.3.2020

Bibliotekutredning.
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 vedtok daværende posisjon med
Høyre og Senterpartiet at det skulle lages en utredning for folkebibliotek i Andøy.
Ideen fikk de selvfølgelig fra Miljøpartiet De Grønne i Andøy, gjennom
opposisjonens budsjettforslag.
Utredningen ble vedtatt og frist til å rapportere tilbake til kommunestyret var juni
2019 ihht. vedtaket.
Hvordan går det med utredningen og når får kommunestyret denne utredningen til
behandling?

Robert Svendsen
Miljøpartiet De Grønne, Andøy

Interpellasjon

Kommunestyre 2.3.2020

Miljøpartiet De Grønne, Andøy.
Unntatt offentlighet, behandling og bruk av unntak fra offentlighet i behandlingen av
saker til SAMSKAP.
Miljøpartiet De Grønne er for mer åpenhet i Andøysamfunnet. Derfor ønsker vi en
saksbehandling av søknadene til SAMSKAP som ikke gjør det nødvendig med å
unnta dem fra offentlighet.
I siste styremøte i SAMSKAP skjedde det en dreining i tidligere praksis. I hele 2019
var alle saker, unntatt en, IKKE unntatt offentlighet. I det første styremøtet i 2020 var
ALLE unntatt offentlighet. Som vara til styret ble jeg overrasket over denne
endringen i praksis og stilte spørsmålstegn ved endringen, selve saksbehandlingen
og avstemningen -da det ikke var gjort individuell saksbehandling og begrunnelse for
unntak i saksfremstillingen.
Med bakgrunn i denne erfaringen som vara i styret ønsker jeg Ordførers vurdering
av denne plutselige endringen i praksis og om hvorvidt dette er en praksis som skal
videreføres av i SAMSKAP.

Robert Svendsen
MDG Andøy

Interpellasjon

Kommunestyret 2.3.2020

Miljøpartiet De Grønne Andøy

Fremdrift - parkeringsløsning for Baugtuva/Måtind
I flere år har vi diskutert løsning for parkeringsproblemene på Baugtuva/Måtind. Men
kommunestyret har ikke fattet beslutninger som starter opp en prosess med det mål
om å løse problemet. “Alle” er enige om at det er et problem, men ingen gjør noe
med det.
Miljøpartiet De Grønne tok opp problemet første gang i 2016 og vi har til og med hatt
profilerte fylkespolitikere på plass for å kaste glans over problemet.
Hva er Ordførerens plan for å komme problemet til livs og når kan vi starte med og
utbedre parkeringsforholdene?

Robert Svendsen
Miljøpartiet De Grønne, Andøy

Andøy
lokallag for Sosialistisk Venstreparti
i Andøy kommune i Nordland
Stiftet 10.03.1974

Til
Ordføreren i Andøy

SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 2. MARS 2020

BUDSJETTKUTT VED LEGEKONTORET I RISØYHAMN
Det har framkommet i lokalmedia at personalet ved Risøyhamn legekontor er svært bekymret
over de budsjettkutt som ble kontoret til del ved kommunestyrets budsjettvedtak for 2020.
Der vises til at man fra legekontoret ikke har vært involvert i det som endte opp i rådmannens
saksutredning.

Spørsmålet er da:
-

hva er ordførerens oppfatning av saken og mener han at saksframlegget til
kommunestyret var tilstrekkelig opplysende for kommunestyrets medlemmer?

Andøy, 25.02.2020

John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 2. MARS 2020

«NÆR»POLITIREFORMEN OG ØKNING I OPPGAVER FOR DET KOMMUNALE
BRANNVESEN
Som følge av reformen i polititjenesten, framkommer det i media og i publikasjonen fra
Norsk Brannbefals Landsforbund, at det kommunale brannvesen til tider må rykke først ut til
åsteder med utfordringer og oppgaver der politiet normalt skal være førstelinje. Når
kommunalt brannvesen må rykke ut til politioppgaver, tærer det direkte kommunale
økonomiske ressurser og gir tidstap for andre oppgaver som kommunalt personell i
branntjenesten ellers har som daglige oppgaver.
Spørsmålet er da:
1. har man i Andøy kommune utrykninger av brannvesenet til oppgaver som er politiets
førstelinjeoppgaver?
2. hvor høy er i tilfelle frekvensen av slike utrykninger?
3. er brannmannskapene trent og utstyrt for å takle politioppgaver?
4. hvor mye ekstra belastning i form av økonomiske uttellinger og tap av tid til andre
kommunale oppgaver medfører det eventuelt i Andøy når det kommunale brannvesen
må rykke ut til hendelser som er politioppgaver.

Andøy, 25.02.2020

John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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Andøy
lokallag for Sosialistisk Venstreparti
i Andøy kommune i Nordland
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Til
Ordføreren i Andøy

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 2. MARS 2020

SKAL ANDØY KOMMUNE INNFØRE KLIMABUDSJETT OG KLIMAREGNSKAP FOR
KOMMUNENS AKTIVITETER
Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de
kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av
sitt klimaavtrykk.
Ny klimalov trådte i kraft i 2018. Det overordnede målet er at Norge skal redusere
klimagassutslippene med minst 40 % i 2030 sammenlignet med 1990, og 85 % til 90 % i
2050. Norge har også ratifisert Parisavtalen, som forplikter medlemslandene til å føre en
klimapolitikk for å unngå at temperaturen på jorda stiger mer enn 2 grader sammenlignet med
førindustriell tid, og til å gjøre alt man kan for å unngå mer enn 1,5 graders oppvarming. Både
klimaloven og ratifiseringen av Parisavtalen, medfører store krav om handling dersom målene
skal nås.
For å få ned utslipp og bidra her i Andøy kommune, hvor vi alle har vårt hjemsted, må
lokalsamfunnet planlegges deretter. Kommunen bør derfor ha forpliktende og ambisiøse
klimaplaner som følges opp med årlige klimaregnskap. Gjennom kommunale klimabudsjett
synliggjøres pengebruken knyttet til kommunens klimatiltak og mål for reduksjon av
klimautslipp.
Et klimabudsjett er som et vanlig økonomibudsjett, men man regner med CO2-ekvivalenter i
stedet for (eller i tillegg til) kostnader for tiltak. Klimabudsjettet kan være en del av
budsjett/økonomiplan og integrert i kommunebudsjettet. Klimabudsjettet kan bestå av
nasjonale, regionale og lokale tiltak. Budsjettet gir informasjon om hvem som har ansvar for
tiltaket, når det skal gjennomføres, hvilken kostnad tiltaket har og beregnet utslippsreduksjon.
Tiltakene følges opp i den ordinære rapporteringen. Dermed blir klimabudsjettet et
systematisk verktøy som gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for å nå klimamålene.
Det finnes i dag ikke bestemte retningslinjer for kommuners utarbeidelse av klimabudsjett.
Oslo kommune har, sammen med andre kommuner, fått støtte fra miljødirektoratet til å
utarbeide en nasjonal veileder. I påvente av denne er det mye støtte å finne i klimabudsjettene
til Oslo og Bergen samt andre kommuner som Nesodden.
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Andøy

Klimabudsjettet skal vise om vedtatte klimamål blir fulgt opp med tiltak som gir tilstrekkelige
utslippskutt. Det finnes antakelig ikke enkelttiltak eller enkeltaktører som kan skape
tilstrekkelige utslippskutt. Klimamålene må nås gjennom et bredt spekter av tiltak og gjennom
innsats fra hele kommunen. Alle kommunale virksomheter kan gis plikt til å definere tiltak og
jevnlig rapportere på status på gjennomføringen av tiltakene de har ansvar for.
Tenk globalt og handle lokalt!
Spørsmål:
•

hva mener ordføreren om at det etableres klimabudsjett- og regnskap i Andøy?

Forslag:
Andøy kommunestyre ber rådmannen utrede hvordan Andøy kommune snarest kan etablere
klimabudsjett og klimaregnskap for kommunens aktiviteter

Andøy, 25.02.2020

John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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Spørsmål til Ordfører.

Kommunestyret 2.3.2020

Gang og sykkelsti Åse og Dverberg. Fremdrift

Kommunestyret har flere ganger, gjennom interpellasjoner, trafikksikkerhetsarbeidet
og i budsjettsammenheng påpekt behovet for å iverksette planarbeid og regulering
av gang og sykkelsti på Åse og Dverberg.
Hvordan er fremdriften på disse prosessene og når kan kommunestyret forvente å få
dem til behandling?

Robert Svendsen
Miljøpartiet De Grønne, Andøy

Halvar Rønneberg
Andøy Fremskrittsparti

Ordfører

Sortland den 26. februar 2020

Spørsmål til Kommunestyret
KOMMUNALE AVGIFTER – INNKREVINGSRUTINER
I mars måned sendes kommunens krav for innbetaling av kommunale avgifter ut fra Andøy
kommune. Kommunen opererer med 2 terminer pr år, med betaling i mars og i september hvert år.
For mange er dette blant de regninger som kanskje tynger mest i privat økonomi, dette kan ha flere
årsaker. Når en har kun to terminer å forholde seg til, blir gjerne beløpene svært tunge å betjene for
en del av innbyggerne. Dert skaper ekstra irritasjon.
Kommunen er vel snart den eneste som krever inn disse avgiftene med to forfall i året. Mens banker,
forsikringer, medieavgifter, veiavgifter og energiregninger har månedlige forfall. For mange er dette
meget enklere å forholde seg til, og gjør sin private økonomi mer forutsigbar enn med dagens
innkrevingssystem. Svært mange av kommunens innbyggere har også elektroniske
betalingssystemer, slik at en slik ordning med 12 terminer ikke betyr svært mye administrativt
arbeide.
Mitt spørsmål til ordfører blir derfor:
Vil Ordfører arbeide for at dagens ordning med innkreving av kommunale skatter og avgifter med 2
terminer, blir erstattet med 12 månedlige forfall, slik de fleste andre innkrevinger av offentlige
avgifter fungerer?

MVH
Halvar Rønneberg,
Fremskrittspartiet

