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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Ordføreren foretok navneopprop, 7 representanter var til stede. Ordføreren erklærte møtet
som vedtaksfør.

57/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (Ap) viste til stor saksliste til dette møtet og til signaler om at tiltakene for
koronavirus nå letter opp, og stilte spørsmål om politiske møter fremover vil bli vurdert
gjennomført som fysiske møter.
Ordføreren svarte at dette vil bli vurdert etter at ny informasjon fra myndighetene er lagt
frem den 7. mai 2020.

FS- 57/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

58/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Ordføreren informerte om at sak nr. 73/2020 - Omgjøring av kommunalt lån vil bli behandlet
til slutt i møtet da saken er unntatt offentlighet.
FS- 58/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Side 3 av 18

59/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 06.04.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.04.20 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 59/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 06.04.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.04.20 godkjennes som den foreligger.

60/2020: OPPFØRING AV GRILLHYTTE VED KLEVANNET PÅ ANDENES
Forslag til vedtak:
Andøy kommune gir Andenes Utmarksfellesskap tillatelse til å bygge en grillhytte ved Klevannet på
Andenes plassert som vist på vedlagt situasjonsplan, datert 09.01.2020.
Ansvarsforhold, oppsigelsestid og årsleie fastsettes gjennom leieavtale.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 60/2020 Vedtak:

Andøy kommune gir Andenes Utmarksfellesskap tillatelse til å bygge en grillhytte ved
Klevannet på Andenes plassert som vist på vedlagt situasjonsplan, datert 09.01.2020.
Ansvarsforhold, oppsigelsestid og årsleie fastsettes gjennom leieavtale.
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61/2020: TILBYGG INDUSTRIVEIEN 2A - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i punkt 2.8 i
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for det omsøkte tilbygget i Industriveien 2A.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Tone Fredriksen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt hos søker.
Hun fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Tone Fredriksen (SP) bl erklært habil.
Votering:
Tone Fredriksen (SP) ble erklært habil.
Tone Fredriksen (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

Kjell-Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet. Dette da selskapet som skal leie
lokaler i Industriveien 2 A nå er leietaker hos Kjell-Are Johansen (AP).
Kjell-Are Johansen (AP) fratrådte, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Kjell-Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Votering:
Kjell-Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 61/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i
punkt 2.8 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for det omsøkte tilbygget i
Industriveien 2A.
Kjell-Are Johansen (AP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

62/2020: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NY BOLIGTOMT PÅ
NØSS
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Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel for
fradeling av boligtomt, inntil 650 m2, fra eiendommen 8/14.
Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 62/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens
arealdel for fradeling av boligtomt, inntil 650 m2, fra eiendommen 8/14.
Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

63/2020: SØKNAD OM FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER - ANDENES SUITE
HOTELL
Forslag til vedtak:
1.
Andøy kommune inngår frikjøpsavtale med tiltakshaver A. H. Event AS for fire
manglende parkeringsplasser. Plassene tilbys i kommunens allerede opparbeidede
parkeringsarealer.
2.

Tiltakshaver tilbys frikjøp til en pris av kr. 50.000,- pr. parkeringsplass.

3.

Frikjøpsbeløpet skal benyttes til videreutvikling av eksisterende parkeringsplasser, eller til
utvikling av nye.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:
Yngve Laukslett (SP) la frem følgende forslag til nytt punkt 4:
Rådmannen legger frem en oversikt over parkeringskapasitet i sentrumsområdet på Andenes.
Oversikten skal beskrive hvordan parkeringskapasiteten kan utvikles for å øke kapasiteten i Andenes
sentrum.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Enstemmig innstilling til kommunestyret for tilleggsforslaget fremlagt av Yngve Laukslett
(SP).
FS- 63/2020 Vedtak:
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1.
Andøy kommune inngår frikjøpsavtale med tiltakshaver A. H. Event AS for fire
manglende parkeringsplasser. Plassene tilbys i kommunens allerede opparbeidede
parkeringsarealer.
2.
Tiltakshaver tilbys frikjøp til en pris av kr. 50.000,- pr. parkeringsplass.
3.
Frikjøpsbeløpet skal benyttes til videreutvikling av eksisterende parkeringsplasser, eller til
utvikling av nye.
4.
Rådmannen legger frem en oversikt over parkeringskapasitet i sentrumsområdet på
Andenes. Oversikten skal beskrive hvordan parkeringskapasiteten kan utvikles for å øke
kapasiteten i Andenes sentrum.

Matz Abrahamsen (H) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

64/2020: LOKALE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune ser det ikke som aktuelt tiltak å gi generell reduksjon i
eiendomsskatt/kommunale avgifter for næringslivet i Andøy for 2020.
2. Andøy kommune støtter og bistår lokalt næringsliv i koronasituasjonen gjennom tiltak og
veiledning i regi av Samskap/næring.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 64/2020 Vedtak:

1. Andøy kommune ser det ikke som aktuelt tiltak å gi generell reduksjon i
eiendomsskatt/kommunale avgifter for næringslivet i Andøy for 2020.
2. Andøy kommune støtter og bistår lokalt næringsliv i koronasituasjonen gjennom
tiltak og veiledning i regi av Samskap/næring.

Lill Inger T. Berg-Olsen (SV) ble innviltet permisjon og fratrådte, 6 representanter var
til stede.
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65/2020: Adresseprosjektet. Navnekomitèens innstilling til veinavn. Del 1.
Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar innstillingen fra Navnekomitèen slik den foreligger i «Vedlegg 1.
Innstilling 1. Formannskap endelig vedtak»

Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:

På grunn av situasjonen med koronavirus er saken utsatt.
FS- 25/2020 Vedtak:

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som medlem av navnekomiteen.
Hun fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Lill Pettersen (SP) ble erklært habil.
Votering:
Lill Pettersen (SP) ble erklært habil.
Lill Pettersen (SP) tiltrådte 6 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 65/2020 Vedtak:

Formannskapet vedtar innstillingen fra Navnekomitèen slik den foreligger i «Vedlegg 1.
Innstilling 1. Formannskap endelig vedtak»

66/2020: Adresseprosjektet. Høring av adressenavn del 2.
Forslag til vedtak:
Formannskapet legger adressenavn del 2. Vedlegg 1. ut på høring. Frist for å komme med
høringsinnspill settes til 20. april 2020.
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Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:

På grunn av situasjonen med koronavirus er saken utsatt.
FS- 26/2020 Vedtak:

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Rådmannen la frem endring av frist for høringsinnspill slik:
Frist for å komme med høringsinnspill settes til 12.06 2020.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 66/2020 Vedtak:

Formannskapet legger adressenavn del 2. Vedlegg 1. ut på høring. Frist for å komme med
høringsinnspill settes til 12.06 2020.

67/2020: OVERSIKTSDOKUMENT - HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER I
ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner framlagte oversiktsdokument over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer i Andøy kommune, og forutsetter at dokumentet blir brukt som et viktig verktøy i
planarbeid og i alle enheters arbeid med forebyggende og helsefremmende tiltak blant kommunens
innbyggere.

Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:

På grunn av situasjonen med koronavirus er saken utsatt.
FS- 27/2020 Vedtak:

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) la frem forslag om en presentasjon av saken i kommunestyret.
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Ordføreren ba om at det blir gitt en presentasjon i forbindelse med behandlingen av saken i
kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 67/2020 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner framlagte oversiktsdokument over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer i Andøy kommune, og forutsetter at dokumentet blir brukt som et viktig
verktøy i planarbeid og i alle enheters arbeid med forebyggende og helsefremmende tiltak
blant kommunens innbyggere.

Yngve Laukslett (SP) tok forbehold frem til saken behandles i kommunestyret.

68/2020: GATELYS - STENGING AV KRETSER
Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å stenge følgende gatelyskretser:
· Andøybrua
Besparelse
(slipper samtidig investering på 300.000,-)
· Lille Sandnes
Besparelse
· Lovika, lang fylkesvei
Besparelse
· Skogvoll
Besparelse
· Dverberg havn
Besparelse
(overføres til Andøy havn KF)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skavdalen
Åbergsjord
Sørmela
Åknes
Ramsa
Sætra øvre
Øygården
Buksnes (Godbakken/Lanes)
Buksnes
Fornes v/kirkegård
Ånes
Nygård
Langvassdalen

Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse

ca. kr 9.500,ca. kr 6.500,ca. kr 7.000,ca. kr 11.500,ca. kr 6.500,-

ca. kr 7.000,ca. kr 6.500,ca. kr 8.500,ca. kr 8.000,ca kr 6.500,ca. kr 9.000,ca. kr 10.500,ca. kr 9.000,ca. kr 8.000,ca. kr 6.500,ca. kr 10.000,ca. kr 14.000,ca. kr 9.000,-

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:
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Ordføreren ba om at det legges frem en uttalelse fra trafikksikkerhetsutvalget dersom dette
er mulig før saken skal behandles i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 68/2020 Vedtak:

Kommunestyret vedtar å stenge følgende gatelyskretser:
· Andøybrua
Besparelse
(slipper samtidig investering på 300.000,-)
· Lille Sandnes
Besparelse
· Lovika, lang fylkesvei
Besparelse
· Skogvoll
Besparelse
· Dverberg havn
Besparelse
(overføres til Andøy havn KF)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skavdalen
Åbergsjord
Sørmela
Åknes
Ramsa
Sætra øvre
Øygården
Buksnes (Godbakken/Lanes)
Buksnes
Fornes v/kirkegård
Ånes
Nygård
Langvassdalen

Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse
Besparelse

ca. kr 9.500,
ca. kr
ca. kr
ca. kr
ca. kr

6.500,7.000,11.500,6.500,-

ca. kr 7.000,ca. kr 6.500,ca. kr 8.500,ca. kr 8.000,ca kr 6.500,ca. kr 9.000,ca. kr 10.500,ca. kr 9.000,ca. kr 8.000,ca. kr 6.500,ca. kr 10.000,ca. kr 14.000,ca. kr 9.000,-

Samtlige representanter tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

69/2020: ENDRING BARNEHAGESTRUKTUR SØR OG TILPASNING ØVRIG
BARNEHAGEDRIFT
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende endring i barnehagestruktur sør fra og med
barnehageåret 2020/21:
·

a. Åse barnehage legges ned
b. Skolestua og Risøyhamn barnehage oppbemannes slik at barna fra Åse barnehage
kan overføres dit

Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
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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»
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»

Knut Nordmo tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 4 stemmer for og 2 stemmer
mot.
FS- 69/2020 Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende endring i barnehagestruktur sør fra og med
barnehageåret 2020/21:
·

a. Åse barnehage legges ned
b. Skolestua og Risøyhamn barnehage oppbemannes slik at barna fra Åse barnehage
kan overføres dit

Samtlige representanter tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

70/2020: LOKALE SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING
Forslag til vedtak:

Gjeldende lokale lønnspolitiske tiltak (i lønnspolitisk plan pkt. 3.1.4) avvikles med virkning fra
01.07.20 og erstattes med følgende:
Seniorpolitiske tiltak i form av fritid er ment som en motivasjon og avlastning for ansatte
som synes det er krevende å fortsatt stå i jobb etter fylte 62 år.
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1. Fast ansatte arbeidstakere i Andøy kommune gis derfor mulighet til å velge ett av
følgende alternativ fra man fyller 62 år:
· 1 uke ekstra feriefritid med lønn
· redusert arbeidstid, inntil 37,5 timer/år
2. Rådmannen gis fullmakt å administrere ordningen.

Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
Behandling:
Forslag fremsatt av Tove Rekdal: «AMU fraråder kutt i de seniorpolitiske tiltakene»
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.
Knut Nordmo tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Ordføreren ba om at det fremlegges beregning for risiko/kostnader v/flere på AFP fra 62 år.
Rådmannen svarte at dersom det er mulig å få til, vil det bli lagt frem et notat før
behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.

FS- 70/2020 Vedtak:

Gjeldende lokale lønnspolitiske tiltak (i lønnspolitisk plan pkt. 3.1.4) avvikles med virkning fra
01.07.20 og erstattes med følgende:
Seniorpolitiske tiltak i form av fritid er ment som en motivasjon og avlastning for ansatte
som synes det er krevende å fortsatt stå i jobb etter fylte 62 år.
1. Fast ansatte arbeidstakere i Andøy kommune gis derfor mulighet til å velge ett av
følgende alternativ fra man fyller 62 år:
· 1 uke ekstra feriefritid med lønn
· redusert arbeidstid, inntil 37,5 timer/år
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2. Rådmannen gis fullmakt å administrere ordningen.
Kjell-Are Johansen (AP) og Matz Abrahamsen (H) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.

71/2020: Nytt prissystem SFO
Forslag til vedtak:

1. Vedtektenes §7 om foreldrebetaling endres til følgende:
§7: Foreldrebetaling:

Se eget vedlegg med satser og innretning for foreldrebetaling.
Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling. Som en hovedregel gjøres dette
i budsjettbehandlingen i desember, og de nye satsene trer i kraft fra 01.08. påfølgende
år.
Dersom det er manglende betaling for 2 måneder, sier kommunen opp plassen med
øyeblikkelig virkning.
2. Vedlagte oppdaterte vedtekter med tilhørende prislister for Andenes SFO og Risøyhamn SFO
vedtas og er gjeldende fra 01.08.20.

3. Det gjennomføres en evaluering av prissystemet, effektene av eventuelle nasjonale
ordninger med redusert foreldrebetaling, og øvrige bestemmelser i vedtektene for SFO i
Andøy kommune. Evalueringen skal gjennomføres, og sak legges fram til kommunestyret,
innen 31.12.2021.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 71/2020 Vedtak:

1. Vedtektenes §7 om foreldrebetaling endres til følgende:
§7: Foreldrebetaling:
Se eget vedlegg med satser og innretning for foreldrebetaling.
Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling. Som en hovedregel gjøres dette
i budsjettbehandlingen i desember, og de nye satsene trer i kraft fra 01.08. påfølgende
år.
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Dersom det er manglende betaling for 2 måneder, sier kommunen opp plassen med
øyeblikkelig virkning.
2. Vedlagte oppdaterte vedtekter med tilhørende prislister for Andenes SFO og Risøyhamn
SFO vedtas og er gjeldende fra 01.08.20.
3. Det gjennomføres en evaluering av prissystemet, effektene av eventuelle nasjonale
ordninger med redusert foreldrebetaling, og øvrige bestemmelser i vedtektene for SFO i
Andøy kommune. Evalueringen skal gjennomføres, og sak legges fram til kommunestyret,
innen 31.12.2021.

Kjell-Are Johansen (AP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

72/2020: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2020
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2020:

Endring barnehagestruktur sør
Opphør tilskudd aktivitet barn og unge
Veg og gatelys – stenging kretser
Ferister – fjerne tiltaket
50% reduksjon stilling helsestasjon
Red. utgift søppelhåndtering turistsesong
Nytt betalingssystem SFO
Endring seniortiltak
Redusert avdragsbetaling låneopptak
Sum
Tilføres budsjettert avsetning fond

Virkning 2020
-430.000
-40.000
-70.000
-40.000
-110.000
-100.000
-50.000
-140.000
-6.000.000
-6.980.000
6.980.000

2. Det søkes avdragsutsettelse på lån med inntil 6 mill. kroner for 2020.

3. Avviksrapportering drift og investering utsettes til høsten (rapportering pr. 31.07.20)

Arbeidsmiljøutvalget 04.05.20
Behandling:
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Rådmannen orienterte om bakgrunnen for saken.
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.

Knut Nordmo tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende endringsforslag for punkt 3:
Avviksrapportering 1. tertial(4mnd) 2020 legges frem for behandling juni 2020.

Rådmannen informerte om at dersom det skal fremlegges avviksrapportering i juni vil
konsekvensen være at årsmeldingen 2019 vil bli fremlagt uten enhetenes del av
årsmeldingen.
Votering:
Punkt 1
Endring barnehagestruktur sør: Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som
fikk 4 stemmer for og 2 stemmer mot.
Opphør tilskudd aktivitet barn og unge: Enstemmig innstilling til kommunestyret for
rådmannens forslag.
Veg og gatelys - stenging av kretser: Rådmannens innstilling falt med 0 stemmer for og 6
stemmer mot.
Ferister - fjerne tiltaket: Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 4
stemmer for og 2 stemmer mot.
50 % reduksjon stilling i helsestasjon: Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag
som fikk 4 stemmer for og 2 stemmer mot.
Red. utgift søppelhåndtering turistsesong: Enstemmig innstilling til kommunestyret for
rådmannens forslag
Nytt betalingssystem SFO: Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag
Endring seniortiltak: Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag
Redusert avdragsbetaling låneopptak: Enstemmig innstilling til kommunestyret for
rådmannens forslag
Punkt 2
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Punkt 3
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) som fikk 4
stemmer, mot 2 stemmer for rådmannens forslag.
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FS- 72/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2020:

Endring barnehagestruktur sør
Opphør tilskudd aktivitet barn og unge
Veg og gatelys – stenging kretser
Ferister – fjerne tiltaket
50% reduksjon stilling helsestasjon
Red. utgift søppelhåndtering turistsesong
Nytt betalingssystem SFO
Endring seniortiltak
Redusert avdragsbetaling låneopptak
Sum
Tilføres budsjettert avsetning fond

Virkning 2020
-430.000
-40.000
0
-40.000
-110.000
-100.000
-50.000
-140.000
-6.000.000
-6.980.000
6.910.000

2. Det søkes avdragsutsettelse på lån med inntil 6 mill. kroner for 2020.
3. Avviksrapportering 1. tertial(4mnd) 2020 legges frem for behandling juni 2020.
Samtlige representanter tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

73/2020 OMGJØRING AV KOMMUNALT LÅN – U. off.
Vedtak:
Saken er utsatt.

74/2020: Detaljreguleringsplan for Skredsikring Fv. 7702 Røyken, Plan-ID 1871-201802

Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar Detaljreguleringsplan for Skredsikring Fv. 7702 Røyken, plan-ID 1871201802, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 74/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar Detaljreguleringsplan for Skredsikring Fv. 7702 Røyken, plan-ID
1871-201802, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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