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Interpellasjon

Tiltak for barn med IOP i Andøy i forbindelse med nedstenging av skolene.

12. mars 2020 ble de strengeste restriksjonene pålagt det norske folk i nyere tid.
Alle skolene ble nedstengt, og det ble igangsatt hjemmeskole for elevene. Lærerne i Andøy har lagt
ned en fantastisk innsats for å gjøre det best mulig for elevene. De skal ha stor takk for det.
Det som imidlertid har falt delvis gjennom er elever på IOP(individuell opplærings plan),, dette er
elever som har særskilte behov og har spespedundervisning. For disse elevene er det ikke like lett å
gjennomføre hjemmeskole, de har ofte behov for en annen type struktur av hverdagen.
En rapport av Bufdir som ble lagt frem for regjeringen for ett par uker siden, konkluderte med at
disse elevene falt gjennom, og at det trolig var satt inn for strenge tiltak som rammet de med
særskilte behov.
Statsråd Roppestad, sa i Stortinget sist uke at regjeringen ville sette av penger slik at det skulle kunne
legges til rette for at disse elevene fikk muligheten for å kunne hente inn noe av det de har mistet
disse 2 månedene.

Undertegnede hadde ett muntlig spørsmål i formannskap for ett par uker siden vedrørende eventuell
sommerskole for en del av disse elevene. Statsråden uttalte i Stortinget at noe av pengene som nå
skulle settes av for denne gruppen kan brukes til sommerskole.

Så undertegnede sin utfordring til flertallet i Andøy, vil dere være med på å legge til rette for at
Andøy kommune igangsetter sommerskole for elever med IOP.

Forslag til vedtak:

Andøy kommunen legger til rette for å gjennomføre sommerskole i august måned for elever med
IOP.

TILLEGGSINFORMASJON TIL SAK - ENDRING BARNEHAGESTRUKTUR SØR
Har i dag fått bekreftet at det kommer en oppsigelse på ett barn i Åse barnehage. Dette
barnet er under tre år, og dekker opp to plasser.
Barnhager sør vil på bakgrunn av dette ha følgende barnegrupper fra nytt barnehageår:
Barnehage

Skolestua
Åse
Risøyhamn
Totalt

Godkjent
antall
plasser
32 – 2 avd:
18 – 1 avd:
18
36

Antall barn/plasser
bhg.året 2020/21
(fom aug.20)

Ledig kapasitet etter hovedopptak
barnehageåret 2020/21

10 barn/11 plasser
11 barn/13 plasser
15 barn/22 plasser

1 avd: 7 plasser
5 plasser
14 plasser
26 plasser

2 avd: 21 plasser

40 plasser

Dette medfører at det med dagens organisering vil bli behov for bemanning utover
bemanningsnorm både i Åse og Skolestua barnehage sett opp mot antall barn i
barnegruppene. Dette for å opprettholde forsvarlig drift i forhold til foreldrenes behov for
åpningstid, planleggingstid for pedagog ol. Det vil også være stor sårbarhet ved fravær i
personalgruppene.

Merete Olsen
Enhetsleder barnehager.

Vedlegg sak K-40/20

Seniortiltak – risiko/kostnader med flere på AFP fra 62
Viser til spørsmål i formannskapets møte 4. mai 2020 angående overnevnte. Nedenfor følger
tilbakemelding fra økonomisjefen:
Når det gjelder uttak av AFP for aldersgruppen 62 – 64 år, kan kommunene velge selv i hvilken grad
de «forsikrer» seg for dette. Kommunene kan velge 100 % dekning, 50 % dekning, eller å betale alt
selv (0 % dekning). Dette avtales med pensjonsselskapet, og pensjonspremie betales i forhold til
valget. Høyest premie for størst dekning. Det er en relativt høy premie for utjevning/dekning av AFP
for gruppen 62 – 64 år.
Andøy kommune valgte på et tidspunkt 100 % egendekning (selvrisiko), og har det fortsatt. Det betyr
at Andøy kommune betaler selv for all uttak av AFP i aldersgruppen 62 – 64 år.
Beregning/oversikt viser at Andøy kommune hittil har betalt mindre i pensjon for aldersgruppen 62 –
64 år, enn hva kommunen ville ha måttet betale i pensjonspremie ved 100 % dekning (fra
pensjonskassen) for samme periode (de siste årene).
Dette viser at det er relativt få personer som går av med AFP 62 – 64 år. I hvor stor grad Andøy
kommunes seniorpolitiske tiltak har betydning for antallet som går av med AFP, vet vi ikke noe om.
Det er imidlertid av stor interesse for kommunen at personer står i jobb etter fylte 62 år.
Dersom Andøy kommune registrerer økning i antall personer som tar ut AFP 62 – 64 år, og at
kommunen dermed får større utbetalinger, må det vurderes å endre dekningsgraden (hos
pensjonsselskapet). Endringer i dekningen må avtales før 01.11. (gjelder da fra og med påfølgende
år).
Det vil alltid være knyttet en viss usikkerhet til kostnader ved AFP 62 – 64 år. Dette både i forhold til
antall og dekningsgrad. Det er vanskelig for rådmannen å ha noen eksakt oppfatning av
risiko/kostnader knyttet til dette. Kommunen vil imidlertid følge med på dette. Det er, som nevnt, av
interesse for kommunen at ansatte står i jobb også etter fylte 62 år. Dette bør det legges til rette for.
Rådmannen er imidlertid veldig usikker på i hvilken grad de seniorpolitiske tiltakene påvirker de
ansattes valg her. Den enkeltes faktiske utbetalte pensjon har sannsynligvis større betydning.
Regelverket nå (for offentlig ansatte) gir en relativt dårlig pensjonsutbetaling (AFP) for gruppen 62 –
64 år (gjelder alle uten særaldersgrense).
Dersom Andøy kommune velger 100 % dekning/utjevning fra pensjonsselskapet (og betaler premie
for det), har det ingen økonomisk risiko i forhold til hvor mange som tar ut AFP 62 – 64 år.
Det økonomisk gunstigste (men som også vil ha størst økonomisk risiko) for kommunen, er imidlertid
fortsatt 100 % egendekning (selvrisiko) for AFP 62 – 64 år, og at ingen ansatte tar ut AFP 62 – 64 år.
Da betaler kommunen ingen pensjonspremie for AFP 62 – 64 år, og har ingen pensjonsutbetalinger til
denne gruppen.

Vedlegg sak 42/20

Budsjettregulering – refinansiering/sammenslåing av lån
Viser til spørsmål i formannskapets møte 4. mai 2020 angående overnevnte. Nedenfor følger
tilbakemelding fra økonomisjefen:
Denne informasjonen er gitt på bakgrunn av status pr. 30.04.2020
Andøy kommune har sin låneportefølje i følgende banker:
- Kommunalbanken
311,3 mill kroner
- KLP Banken
68,0 mill kroner
- Husbanken
20,7 mill kroner
Når det gjelder Husbanken, har vi bare lån der som er tatt opp til videreutlån. Andøy kommune låner
ut (startlån) på samme vilkår som kommunen låner inn på.
Som oversikten viser, har Andøy kommune mest lån i kommunalbanken. Dette betyr at
kommunalbanken i de fleste tilfellene har hatt de beste betingelsene på tidspunktet for låneopptak.
Andøy kommune innhenter alltid tilbud fra flere banker.
Andøy kommune velger betingelser ut fra hva som er gunstigst på tidspunktet for låneopptak. Andøy
kommune ber om tilbud på flytende (pt) rente, tilknytning til 3 mnd nibor, og fastrente (på 3, 5 og 10
år).
Av låneporteføljen nå (i kommunalbanken og KLP banken) er ca 139,9 mill kroner på flytende rente,
ca 134,0 mill kroner knyttet til 3 mnd nibor, og ca 105,3 mill kroner på fast rente. Alle lånene i
Husbanken er på flytende rente.
Historisk sett er det flytende rente som har vært gunstigst (over tid). Usikkerheten er imidlertid også
størst her, og kan medføre svingninger i renteutgiftene. Den flytende renta er den som justeres først,
ved renteendring i markedet. Ved utgangen av april er den flytende renta på lånene til Andøy
kommune på ca 1,4 %. Tilknytningen til 3 mnd nibor er i snitt noe høyere, ca 2,2 %, mens det
kommunen har på fastrente er enda noe høyere, ca 2,5 %. Det forventes at i alle fall at renter på
lånene knyttet til 3 mnd nibor vil reduseres betraktelig. Fastrentevilkårene vil i utgangspunktet ikke
endres i løpet av 2020.
Utenom lånene i Husbanken, har Andøy kommune 22 lån i de andre to bankene. To av disse lånene
har siste avdrag i løpet av 2020. Dette er et antall lån som er greit håndterbart. En evt. sammenslåing
av lån, vil selvfølgelig kunne gi en endring i den samlede avdragsprofilen. Om det ellers vil gi noen
endringer av økonomisk betydning, er mer usikkert. Alle lånene er i sin tid tatt opp med en
avdragsprofil tilpasset objektene det er lånt til, så endringer i avdragsprofilen vil endre kommunens
egenkapital. Dermed ikke sagt at ikke dette ses på/vurderes.
Andøy kommune har en forholdsvis enkel finansforvaltning. Dette gjelder både for lån og egne
midler. Det lånes i ordinære banker, på «alminnelige» vilkår, og egne midler holdes i bank på
«alminnelige» vilkår. Risikoen knyttet både til lån og egne midler, holdes på et minimum. Dagens
finansforvaltning er i hht. kommunens finansreglement.
En mer aktiv finansforvaltning (bruk av andre markedsmekanismer) har ikke Andøy kommune p.t.
verken kompetanse eller kapasitet til å gjøre. Økt risiko (med offentlige midler) er også noe som
Andøy kommune sannsynligvis ikke bør ta.

ANDØY KOMMUNE

Referatsaker
Saksbehandler
Greta Jacobsen

Saksnr.
67/2020

Arkivsaksnummer
20/451

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
18.05.2020

Forslag til vedtak:
Brev fra Nordland Politidistrikt angående beslutning om grenseregulering av
namsmannsdistrikt i Nordland politidistrikt
Referatene tas til etterretning.

Nordland politidistrikt
Postboks 1023
8001 BODØ

Deres referanse:

Politidirektoratet

Vår referanse:

Dato:

20/40476 - 13

27.04.2020

Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i Nordland
politidistrikt
Politidirektoratet viser til brev fra Nordland politidistrikt 10.3.2020, hvor politidistriktet ber om
beslutning fra Politidirektoratet om opprettelse av ett felles namsmannsdistrikt for kommunene
som dekkes med sivil rettspleie på grunnplanet av Nordland politidistrikt. Politidistriktet ber
samtidig om beslutning om at namsfogden i Bodø endrer navn til namsfogden i Nordland.
Politidirektoratet har besluttet følgende endringer i organiseringen av den sivile rettspleien på
grunnplanet i Nordland politidistrikt:
Namsfogden i Bodø endrer navn til namsfogden i Nordland.
Namsfogden i Nordland ivaretar oppgaven som namsmann for alle politistasjons- og
lensmannsdistriktene i Nordland politidistrikt.
De overnevnte beslutningene medfører følgende endringer i forskrift om distriktsinndelinger
mv. i politi- og lensmannsetaten (FOR-2017-05-24-2480):
10.
a) Vesterålen lensmannsdistrikt med tjenestestedene Sortland lensmannskontor, Andøy
lensmannskontor og Øksnes lensmannskontor.
Lensmannsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Sortland, Andøy,
Hadsel, Bø, Øksnes og Lødingen.
b) Ofoten politistasjonsdistrikt med tjenestestedene Narvik politistasjon, Tysfjord
lensmannskontor og Evenes lensmannskontor.
Politistasjonsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Narvik, Evenes
og Gratangen.
c) Indre Salten lensmannsdistrikt med tjenestestedene Fauske lensmannskontor og
Innhavet lensmannskontor.
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Lensmannsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Fauske, Sørfold,
Hamarøy, Saltdal, Beiarn og Steigen.
d) Bodø
politistasjonsdistrikt
med
tjenestestedene
Bodø
politistasjon,
Værøy
lensmannskontor og Røst lensmannskontor.
Politistasjonsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Bodø, Værøy og
Røst.
e) Ytre Salten lensmannsdistrikt med tjenestested Ørnes lensmannskontor.
Lensmannsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Meløy, Gildeskål og
Rødøy.
f) Rana politistasjonsdistrikt med tjenestestedene Mo i Rana politistasjon, Nesna
lensmannskontor, Lurøy og Træna lensmannskontor og Hemnes lensmannskontor.
Politistasjonsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Rana, Hemnes,
Nesna, Lurøy og Træna.
g) Mosjøen politistasjonsdistrikt med tjenestestedene Mosjøen politistasjon og Grane og
Hattfjelldal lensmannskontor.
Politistasjonsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Vefsn, Grane, og
Hattfjelldal.
h) Ytre Helgeland lensmannsdistrikt med tjenestestedene Alstahaug og Leirfjord
lensmannskontor (Sandnessjøen) og Herøy og Dønna lensmannskontor.
Lensmannsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Alstahaug,
Leirfjord, Herøy og Dønna.
i)

Sør-Helgeland lensmannsdistrikt med tjenestestedene Brønnøysund lensmannskontor
og Vega lensmannskontor.
Lensmannsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Brønnøy,
Vevelstad, Sømna og Vega.

j)

Vest-Lofoten lensmannsdistrikt med tjenestested Vest-Lofoten lensmannskontor.
Lensmannsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for kommunene Vestvågøy,
Flakstad og Moskenes.

k) Svolvær politistasjonsdistrikt med tjenestested Svolvær politistasjon.
Politistasjonsdistriktet ivaretar politimessige gjøremål for Vågan kommune.
l)

Namsfogden i Nordland ivaretar sivilrettslige gjøremål for kommunene Sortland, Andøy,
Hadsel, Bø, Øksnes, Lødingen, Narvik, Evenes, Gratangen, Fauske, Sørfold, Hamarøy,
Saltdal, Beiarn, Steigen, Bodø, Værøy, Røst, Meløy, Gildeskål, Rødøy, Rana, Hemnes,
Nesna, Lurøy, Træna, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna,
Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Vågan.

Politidirektoratet legger til grunn politimesteren i Nordland sin vurdering om at en endret
organisering med en desentralisert struktur vil gi økt kvalitet i tjenesteproduksjonen innenfor
sivil rettspleie på grunnplanet i Nordland politidistrikt. Videre vil endringen vil legge til rette for
økt rettssikkerhet og likebehandling av politidistriktets innbyggere, kostnadseffektiv
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oppgaveutførelse og en ivaretakelse av hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering
innenfor et komplekst fagområde.
Organisering av virksomheten under namsfogden i Nordland fastsettes etter lokal forhandling,
iht. Hovedavtalen i staten.
Ikrafttredelsetidspunkt fastsettes i samråd mellom politidistriktet og Politidirektoratet.

Med hilsen

Håkon Skulstad
Ass direktør

Hans Bakke
Seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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God ettermiddag.
Etter tilrådning fra Nordland politidistrikt har Politidirektoratet besluttet at Namsfogden i Bodø endrer
navn til Namsfogden i Nordland.
Namsfogden i Nordland skal ivareta oppgaven som namsmann for alle lensmanns- og
politistasjonsdistriktene i Nordland politidistrikt.
Politidirektoratet legger i sin beslutning til grunn politimesteren i Nordland sin vurdering om at én
namsfogd som i varetar oppgaven som namsmann for hele politidistriktet, vil understøtte gode
publikumstjenester innenfor sivil rettspleie i politidistriktet med hensyn til kvalitet, kompetanse,

effektivitet og service.
Ikrafttredelsestidspunkt for endringen fastsettes i samråd mellom politidistriktet og Politidirektoratet.
Vennlig hilsen
Christopher Carlsen
seniorrådgiver
Politidirektoratet
Strategistaben
Telefon: 468 42 682
E-post: christopher.carlsen@politiet.no <mailto:christopher.carlsen@politiet.no>
www.politi.no <http://www.politi.no>
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