ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Formannskapet
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

04.05.2020
Fjernmøte via Teams
Kl. 14:00 - 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune

Knut Nordmo
Ordfører

Saksliste
Sak nr.
68/2020

72/2020

Sakstittel
VEDLEGG TIL GATELYS - STENGING AV KRETSER
- Uttalelse fra Risøyhamn Vel vedr. veilys på
Andøybrua
VEDLEGG TIL BUDSJETTREGULERING DRIFT
NR. 1 – 2020
- Referat fra behandling i AMU

Risøyhamn Velforening.
v/Marit Kinn Arntsen
8484 RISØYHAMN

Risøyhamn 29.04.2020

Andøy Kommune
8480 ANDENES

Veglysene på Andøy Brua.
Risøyhamn velforening har etterlyst veglysene på Andøy brua mange ganger. Vi har håpet og trodd
dette skulle komme i orden denne våren. Det har også blitt bekreftet fra Kommunen at lysene skulle
repareres.
Lysene har som kjent vært slukket i flere år.
Foreningen har fått flere henvendelser ang.veglysene som er savnet av både gående og bilister.
Imidlertid har rådmannen nå foreslått Andøybrua mørklagt, sammen med et stort antall bygder.
Materiellet for å reparere lysene er bestilt og forlengst ankommet. Andøy Energi har foreløpig ikke
hatt anledning å utføre arbeidet
Vi har forståelse for at Andøy har kommet i en situasjon hvor det må spares.
Samtidig vil jo Andøy Kommune ha flere innbyggere.
Veglys er ikke bare trafikksikkerhet. Å kutte på gatelysene er oppskriften på mistrivsel.

Vennlig hilsen
Risøyhamn Velforening.

Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
Møtende medlemmer:
Knut Nordmo, ordfører
Kirsten Pedersen, rådmann
Stein Hansen
Vibeke Strøm Fosse
Tove Rekdal, Fagforbundet
Bjørn Roger Steen, Fagforbundet
Børge Folden, Utdanningsforbundet
Thomas Seines, Hovedverneombud
Andre: Sør-Troms HMS-tjeneste, Ann-Elin Hansen

Sak: 05/2020
Budsjettregulering Drift nr 1 – 2020 - 04.05.20
Forslag til vedtak:
AMU tar budsjettregulering drift nr 1 til orientering.
AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter i henhold til gjeldende lov og avtaleverk følges i den
videre prosessen.

Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
Behandling:
Rådmannen orienterte om bakgrunnen for saken.
Knut Nordmo tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.

Vedtak:
AMU tar budsjettregulering drift nr 1 til orientering.
AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter i henhold til gjeldende lov og avtaleverk følges i den
videre prosessen.

Sak: 06/2020
Endring barnehagestruktur sør og tilpasning øvrig barnehagedrift – 04.05.20.
Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
Behandling:
Børge Folden påpekte at Utdanningsforbundet er i mot å legge ned Åse Barnehage.
Thomas Seines la fram følgende konkurrende forslag:
«AMU vil sterkt anbefale kommunen å utrede alternative kuttforslag i forkant av et
kommunestyrevedtak»

Knut Nordmo tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.
Votering:
Forslag fremlagt av Thomas Seines ble vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens
innstilling.
Vedtak fra arbeidsmiljøutvalget 04.05.20 i sak 06/2020:
«AMU vil sterkt anbefale kommunen å utrede alternative kuttforslag i forkant av et
kommunestyrevedtak»

Sak: 07/2020
Lokale seniorpolitiske tiltak – endring – 04.05.20
Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
Behandling:
Forslag fremsatt av Tove Rekdal: «AMU fraråder kutt i de seniorpolitiske tiltakene»
Knut Nordmo tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.
Votering:
Forslag framsatt av Tove Rekdal ble vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens
innstilling.
Vedtak fra arbeidsmiljøutvalget 04.05.20 i sak 07/2020:
AMU fraråder kutt i de seniorpolitiske tiltakene.

