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kommunikasjonsrådgiver Tuva Grimsgaard 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.
48/2020
49/2020
50/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
TILTAK FOR FOREBYGGING OG BEGRENSNING AV
KORONASMITTE I ANDØY KOMMUNE
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Ordføreren foretok navneopprop, 7 representanter var til stede. Ordføreren erklærte møte for
vedtaksfør.
48/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 06.04.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (Ap) viste til flere innkallinger til formannsforkapsmøte på kort varsel, og
foreslo at det settes opp møter fremover slik at det blir mer forutsigbart for medlemmene av
formannskapet.
Ordføreren svarte at ting skjer fort i disse tider, og at det fortsatt kan bli behov for å innkalle
formannskapet på kort varsel.

FS- 48/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

49/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 06.04.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (Ap) varslet spørsmål om lokale tiltak for reduksjon av eiendomsskatt,
eventuelt kommunale avgifter.
Arne Robert Svendsen (MDG) stilte spørsmål om det er satt dato for neste møte i
kommunestyret.
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Ordføreren svarte at dato vil bli satt etter påske, og at møte i kommunestyret vil bli
gjennomført så snart som mulig.
Kjell-Are Johansen (Ap) viste til sak om innbyggerinitiativ ang. konsesjon Andmyran Vind AS
og anmodet om at saken blir behandlet så snart som mulig.
Ordføreren svarte at dette er en av sakene som vil bli satt på sakskartet for neste møte.
FS- 49/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

50/2020: TILTAK FOR FOREBYGGING OG BEGRENSNING AV KORONASMITTE I
ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Med det formål å forsinke spredning av Covid-19 vedtar formannskapet, med hjemmel i
smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstav d:
1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og
Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag.
4. Campingplasser i Andøy kommune, inkludert vintercamping med spikertelt, er kun åpne for
kommunens egne innbyggere, jfr Regjeringens vedtak om forbud mot å overnatte på
fritidseiendom utenfor egen kommune. Fellesarealer skal holdes stengt, da disse utgjør en
ekstra smitterisiko. Tilgang til drikkevann og tømming av septik tillates. Vilkårene
Unntatt fra disse restriksjonene i pkt 1-3 ovenfor er:
a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.
b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder
omtalt i punkt 3.
c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette
omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner
gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å
opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens
ledelse uten involvering av kommunen.
e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.
Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner kan søke
dispensasjon fra karantenereglementet.
Vedtaket har virkning fra 06.04.20 til 13.04.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i
eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.20.
Klage på dette vedtaket avgjøres av Fylkesmannen i Nordland, jfr smittevernloven § 8-3. Det er en
forutsetning for tiltaket i pkt 1 -3 ovenfor at tilsvarende vedtak fattes i fortrinnsvis i kommunene i
regionen, og minimum for hoveddelen av kommunene i Lofoten og Vesterålen
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Formannskapet 06.04.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 50/2020 Vedtak:

Med det formål å forsinke spredning av Covid-19 vedtar formannskapet, med hjemmel i
smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstav d:
1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til
isolasjon.
3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold
og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag.
4. Campingplasser i Andøy kommune, inkludert vintercamping med spikertelt, er kun
åpne for kommunens egne innbyggere, jfr Regjeringens vedtak om forbud mot å
overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Fellesarealer skal holdes
stengt, da disse utgjør en ekstra smitterisiko. Tilgang til drikkevann og tømming av
septik tillates.
Unntatt fra disse restriksjonene i pkt 1-3 ovenfor er:
a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området.
b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i
områder omtalt i punkt 3.
c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets
karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre
transporten.
d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske
funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak
gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.
Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner
kan søke dispensasjon fra karantenereglementet.
Vedtaket har virkning fra 06.04.20 til og med 13.04.20. Vedtaket kan også oppheves på et
tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.20.
Klage på dette vedtaket avgjøres av Fylkesmannen i Nordland, jfr smittevernloven § 8-3. Det
er en forutsetning for tiltaket i pkt 1 -3 ovenfor at tilsvarende vedtak fattes i fortrinnsvis i
kommunene i regionen, og minimum for hoveddelen av kommunene i Lofoten og Vesterålen

MUNTLIG SPØSRSMÅL
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende forslag på vegne av AP og MDG:
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Andøy kommune utreder reduksjon i eiendomsskatt eventuelt kommunale avgifter for første
halvår 2020 med inntil 50 %.
Næringssjefen bes om å vurdere andre lokale tiltak.
Ordføreren informerte om at næringsavdelingen arbeider med oversikt og eventuelle tiltak for
bedrifter som har akutte likviditetsproblemer.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Andøy kommune utreder reduksjon i eiendomsskatt eventuelt kommunale avgifter for første
halvår 2020 med inntil 50 %.
Næringssjefen bes om å vurdere andre lokale tiltak.

Arne Robert Svendsen (MDG) viste til at dagens vedtak i sak 50/2020 gjelder til og med
13.04.20, og stilte spørsmål om neste møte i formannskapet vil bli den 14.03.20. Dette for å
behandle en eventuell forlengelse av tiltaket.
Ordføreren svarte at neste møte i formannskapet stettes til 14.04.20, og innkalling vil bli
sendt ut i forkant av møtet.
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