ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

18.05.2020
Fjernmøte via Teams

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Anitha Bendiksen
Kjell Are Johansen
Tommy Søberg
Halvar Rønneberg
Matz Abrahamsen
Arne Robert Svendsen
Vibeke Strøm-Fosse
Jakop Mortensen
Kjell-Gunnar Myrseth
Knut Nordmo
Kurt Spjelkavik
Lill Pettersen
Odd Arne Andreassen
Per Kristian Elvan
Stine Lundemo
Tone Fredriksen
Tore Benjaminsen
Torfinn Bø
Yngve Laukslett
Jitse Jonathan Buitink
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Parti
AP
AP
AP
FRP
H
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
SV

Forfall meldt fra følgende medl.
Marita Thanke Hansen
Rune Stave

Parti
SP
SP

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 11:00 - 16:48
27/2020 – 44/2020,
sak 65/2020 og sak
67/2020

Følgende varamedl. møtte
John-Petter Karlsen
Rachel Susann Jacobsen

Parti
SP
SP

Ordfører Knut Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, enhetsleder Merete Olsen, teknisk sjef Arne Blix,
økonomisjef Stein Ivar Johansen, 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
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Sakliste
Sak nr.
27/2020
28/2020
29/2020
30/2020
31/2020

32/2020

33/2020
34/2020
35/2020
36/2020
37/2020
38/2020
39/2020
40/2020
41/2020
42/2020
43/2020
44/2020
65/2020
67/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
SØKNAD OM DISPENSASJON -FORMÅLSENDRING UTVIDELSE AV BOLIGTOMT
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENES AREALDEL
- FRADELING LANDBRUKSEIENDOMMEN 31/18,
BREIVIK
SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR EIENDOMMENE
16/36 OG 37 - BREINESET
AVKJØRINGSTILLATELSE - BREINESSET - FV 82 EIENDOMMENE 16/35, 36 OG 37 - ANDØY KOMMUNE
HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2020
VALG AV UNGDOMSRÅD - ENDRING
OPPFØLGING KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM
AVVIKSRAPPORT DRIFT PR 31.10.19 - MELDING
TILBYGG INDUSTRIVEIEN 2A - SØKNAD OM
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
GATELYS - STENGING AV KRETSER
ENDRING BARNEHAGESTRUKTUR SØR OG
TILPASNING ØVRIG BARNEHAGEDRIFT
LOKALE SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING
Nytt prissystem SFO
BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2020
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skjolde
Industriområde og kommuneplanens arealdel
Godkjenning av møteprotokoll
OMGJØRING AV KOMMUNALT LÅN TIL EGENKAPITAL
Referatsaker
Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i
Nordland politidistrikt

U.off
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Navneopprop: Ordføreren foretok navneopprop, 23 representanter var til stede. Ordføreren
erklærte møtet for vedtaksfør.

27/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) viste til e-post angående beslutning om at politiske møter skal
avholdes som fjernmøter ut mai og etterlyste samarbeid med gruppelederne før
beslutningen ble tatt.
Ordføreren informerte om at beslutningen er tatt ut fra gjennomført risiko- og
sårbarhetsanalyse for korona-situasjonen, og at det vil bli gjort en ny vurdering for politiske
møter i juni.
KS- 27/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

28/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Ordføreren informerte om at det ville bli gitt orientering i forbindelse med behandlingen av
følgende saker:
· Sak 34/2020 – Handlingsplan SAMSKAP – Orientering v/ styreleder Jonni H.
Solsvik
· Sak 36/2020 – Oppfølging av kommunestyrets vedtak om avviksrapport drift pr.
31.10.19 – melding - Orientering ved rådmannen
· Sak 42/2020 – Budsjettregulering drift - Orientering ved rådmannen
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Ordføreren foreslo følgende endringer på sakslisten:
Sak 44/2020 – Godkjenning av møteprotokoll behandles etter sak 29/2020 Spørsmål og
interpellasjoner
Sak 67/2020 – Referatsaker behandles etter sak 44/2020 - Godkjenning av møteprotokoll
Sak 42/2020 - Budsjettregulering drift nr 1 - 2020 behandles etter sak 37/2020 Referatsaker
Sak 38/2020 - Gatelys - stenging av kretser, sak 39/2020 - Endring av barnehagestruktur, sak
40/2020 - Lokale seniorpolitiske tiltak - endring og sak 41/2020 - Nytt prissystem SFO sees i
sammenheng med sak 42/2020 og behandles etter denne saken.
Sak 34/2020 – Handlingsplan Samskap 2020 – behandles etter sak 41/2020 - Nytt prissystem
SFO
Sak 65/2020 – Omgjøring av kommunalt lån behandles helt til slutt i møtet da denne saken
er unntatt offentlighet.
Arne Robert Svendsen (MDG) stilte spørsmål om når tid sak vedrørende lovlighetskontroll
for FS-sak 43/2020 - Andøya Vind AS og Andøy kommune vil bli lagt frem for politisk
behandling.
Rådmannen svarte at saken vil bli lagt frem for behandling i juni.
KS- 28/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

29/2020: Spørsmål og interpellasjoner
·
·
·
·
·
·
·
·

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 fra Odd Arne Andreassen (SP) angående bosetting og tilgjengelige
boligtomter
Spørsmål fra Tone Fredriksen (SP) angående gjenbruk av gravsted/plass
Interpellasjon fra Kjell-Are Johansen (AP) angående tiltak for barn med IOP

MUNTLIGE SPØRSMÅL OVERFØRT FRA KOMMUNESTYREMØTE 02.03.20
Kjell-Are Johansen (AP) – spørsmål angående eiendomsskatt
Kjell-Are Johansen (AP) – spørsmål angående tillatelse for kreftsykepleier til å sette
sprøyter på brystkreftpasienter
John Helmersen (SV) - spørsmål om informasjon til innbyggerne angående
eiendomsskatt
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Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende interpellasjon:
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?
Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen og er enig i behovet for en bedre parkeringsløsning for
turgåere til Måtind.
I utgangspunktet er det slik at fylkeskommunen har ansvar for veien og for at den er
trafikksikker.
I møte på Andenes i august i fjor sa fylkesrådslederen at fylkeskommunen skulle ta et
initiativ ovenfor Andøy kommune med mål om i fellesskap å finne gode løsninger på
parkeringsutfordringene.
Nordland fylkeskommune har nylig i brev til Andøy kommune gitt tilbakemelding om at
Nordland fylkeskommune ikke har planer om opparbeidelse av parkeringsplass i dette
området, men at fylkeskommunen kan stille seg positiv til at kommunen går i dialog med
grunneier om å anlegge en parkeringsplass. Videre vises til Trafikkreglene (§ 17 nr.1, a) som
sier at det er forbudt å stanse på bakketopp, i kurve eller annet uoversiktlig sted, og at
problemene med parkering på begge sider av vegbanen er en oppgave for politiet, og at
trafikkreglene og vegtrafikkloven § 3 gir politiet grunnlag for å sanksjonere.
Den siste tilbakemeldingen fra Nordland fylkeskommune bidrar ikke til en snarlig løsning på
parkeringsforholdene. Å få realisert en ny parkeringsløsning er ikke mulig uten først å
avklare både lokalisering og finansiering.
Når det gjelder alternativer for lokalisering, er det flere forhold som vil avgjøre hvor det er
mulig å etablere ny parkeringsplass, som trafikksikkerhet, avklaring med grunneier og
kostnadsmessige forhold.
Arne Robert Svendsen la frem følgende forslag til vedtak:
Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med et forslag til løsning på
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parkeringsproblemene på Baugtuva.
Rådmannen avklarer planbehov, eiendomsforhold, lokalisering og økonomi/finansiering.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med et forslag til løsning på
parkeringsproblemene på Baugtuva.
Rådmannen avklarer planbehov, eiendomsforhold, lokalisering og økonomi/finansiering.
Spørsmål fra John Helmersen SV, overført fra tidligere kommunestyremøte, ble stilt av
Jitse Buitink (SV):
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?
Ordføreren svarte:
Som kommunestyret er godt kjent med så er Andøy kommune i en krevende økonomisk
situasjon som gjør at man må foreta kritisk gjennomgang av hvordan man bruker og fordeler
de ressursene man har tilgjengelig i forhold til behovene.
Dette var bakgrunn for at det ble foreslått tiltak og endring i ressursfordelingen i budsjettet
for 2020 vedr. de de to kommunale legekontorene.
Ut fra de opplysningene som var tilgjengelig for Kommunestyret så var der ikke noe som
skulle tilsi at legekontoret i Risøyhamn ikke skulle kunne drives forsvarlig forutsatt
tilpasninger i drift.
Rådmannen har i forbindelse med budsjett arbeidet tilkjennegitt at budsjett prosessen i
noen tilfeller kunne vært bedre, men at det for Risøyhamn legekontor vil bli satt i gang en
prosess for å involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å finne en fremtidig organisering av
kontoret.
Spørsmål fra John Helmersen SV, overført fra tidligere kommunestyremøte, ble stilt av
Jitse Buitink (SV):
«NÆR»POLITIREFORMEN OG ØKNING I OPPGAVER FOR DET KOMMUNALE BRANNVESEN
Som følge av reformen i polititjenesten, framkommer det i media og i publikasjonen fra
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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.
Rådmannen svarte:
Andøy brannvesen har de siste år svært sjeldent blitt anmodet om å rykke ut til oppgaver
som kan regnes som politiets førstelinjeoppgaver.
I flg lov og forskrifter er brannvesenet bl.a. forpliktet til å samarbeide om brann- og
redningsinnsats til beste for den nødstilte, og brannvesenet skal bl.a. være innsatsstyrke ved
brann og andre akutte ulykker.
Leder av brannvesenet har skadestedsledelse inntil ledelsen overtas av politiet.
Brannvesenet er ofte først på skadested, og skadestedsledelsen blir derfor ofte ivaretatt av
brannvesenet.
I 2019 var det en utrykning hvor brannvesenet ivaretok vakthold i påvente av at politiet
ankom åsted.
Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende
og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.
Brannmannskap blir kurset/skolert iht. gjeldende lover/forskrifter, og det gjennomføres
øvelser regelmessig. Budsjett og tid avsatt til øvelser er på et beskjedent nivå.
Brannvesenet er selvfølgelig ikke opplært, trent og utstyrt til å takle rene politioppgaver.
PLIVO (en forkortelse for pågående livstruende vold) er en prosedyre for samvirke
mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved hendelser der det
utøves livstruende vold mot flere personer.
Ved en PLIVO-hendelse skal politiet gå i direkte innsats for å nøytralisere
gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med
livreddende tiltak.
Brannvesenet er pålagt å gjennomføre PLIVO- øvelser. Ved felles øvelser med brann- og
redningsvesen, politi og helse blir nødetatene bedre rustet til å yte innsats i situasjonen som
defineres som PLIVO.
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Det trenes på prosedyren og gode effekter utover det å trene prosedyren foreligger i form av
det å møte de andre nødetatene, bli kjent med hverandres kapasiteter og begrensninger,
samt øve sammen i nødnett.
Brannvesenets kostnader i forbindelse med øvelser og evt. deltakelse i PLIVO-aksjoner
dekkes over kommunens brannbudsjett.
Andøy brannvesen har ikke vært utkalt til PLIVO-hendelser.
Pr. nå har brannvesenet nesten ikke hatt utrykninger til rene politioppgaver, og følgelig har
det verken vært noe ekstra belastning i form av økonomiske uttellinger eller tap av tid til
andre kommunale oppgaver.
Interpellasjon fra John Helmersen SV, overført fra tidligere kommunestyremøte, ble lagt
frem av Jitse Buitink (SV):
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.
Klimabudsjettet skal vise om vedtatte klimamål blir fulgt opp med tiltak som gir tilstrekkelige
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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 til vedtak:
Andøy kommunestyre ber rådmannen utrede hvordan Andøy kommune snarest kan etablere
klimabudsjett og klimaregnskap for kommunens aktiviteter
Ordføreren svarte:
Som interpellanten påpeker, finnes det foreløpig ikke retningslinjer for kommuners
utarbeidelse av klimabudsjett. Status er videre at kommunens administrasjon i dag
har begrenset kompetanse og kapasitet til å gjennomføre et arbeid med
klimabudsjett og klimaregnskap.
I arbeidet med kommunens planstrategi for perioden 2020 - 2023 vil det være
naturlig å innarbeide en revisjon av kommunens energi- og klimaplan som en viktig
planoppgave.
Oppstart av arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap kan vurderes å inngå som
en del av arbeidet med revidering av kommunens energi- og klimaplan. Dette vil
være et viktig og omfattende arbeid, som vil avhenge av at det settes av tilstrekkelige
ressurser til gjennomføring.

Torfinn Bø (SP) la frem alternativt forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre ber om at det utarbeides et klimabudsjett og klimaregnskap i
forbindelse med revidering av energi og klimaplanen.
Votering:
Forslaget fremlagt av Torfinn Bø (SP) vedtatt med 23 stemmer for, mot forslaget fremlagt av
Jitse Buitink (SV) fikk 0 stemmer.
VEDTAK:
Andøy kommunestyre ber om at det utarbeides et klimabudsjett og klimaregnskap i
forbindelse med revidering av energi og klimaplanen.

Halvar Rønneberg (FRP) stilte følgende spørsmål:
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,
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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?
Rådmannen svarte:
Andøy kommune har, som riktig påpekt, 2 terminer pr. år på kommunale avgifter. Forfall er
20. mars og 20. september. Andøy kommune har alltid hatt 2 årlige terminer, og forfall har
vært på samme tid over mange år. Dette er dermed kjent for kommunens innbyggere.
Vi opplever nesten ingen henvendelser/innvendinger fra innbyggerne på at vi har det på
denne måten. Dersom noen imidlertid skulle henvende seg til oss pga. evt.
betalingsproblemer, kan vi i slike tilfeller utvise en viss fleksibilitet mht. betalingen.
Det er kun for kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) at kommunen sender ut bare 2
terminer i året. Dette har sammenheng med at dette er innkreving av årsbeløp. For all
annen fakturering/innkreving benyttes månedlige terminer, når det er betaling for en
månedlig (eller tilfeldig) ytelse/tjeneste.
Når noe faktureres, må det alltid gjøres et visst forarbeid. I tillegg må vi også ha rutiner for
videre oppfølging, dvs. rutiner for purring og videre innfordring. Slik oppfølging er ofte nokså
tidkrevende, da vi har «egeninkasso» på all fakturering. Jo oftere vi fakturerer, jo oftere må
de videre innfordringsrutinene iverksettes. En eventuell innkreving av kommunale avgifter i
(inntil) 12 terminer, vil medføre et betydelig merarbeid (og følgelig økte kostnader).
Jeg er ikke kjent med at noen kommuner har innkreving av kommunale avgifter over 12
terminer i året. Jeg er imidlertid kjent med at kommuner har gått over til 4 terminer i året.
Jeg registrerer at også andre årsavgifter innkreves med bare 2 terminer i året, for eksempel
renovasjonsavgiften.
Andøy kommune vil oppgradere/fornye sitt økonomisystem, og med dette også
fakturasystemet. Det kan i denne forbindelse være hensiktsmessig å også se på og vurdere
endringer i innkrevingsrutinene for kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatten), til for
eksempel 4 terminer i året. Dette må vi i så fall få komme tilbake til kommunestyret med på
et senere tidspunkt.
Odd Arne Andreassen (SV) stilte følgende spørsmål:
Det er i Andøy planer for etablering av nye arbeidsplasser.
I rapporten «Regionale ringvirkninger av å etablere Andøya Spaceport» rapport nr 4
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ferdigstilt 15 februar 2019 utført av firmaet Samfunnsøkonomisk Analyse er det ifm
etablering av Andøya Spaceport estimert etablering av ca 350 arbeidsplasser.
I tillegg vil etableringen av Andfjord Salomon gi en økning av antall arbeidsplasser i Andøy.
Om en ser på dagens arbeidsmarked i Andøy og antall ledige personer vil denne
etableringen bety at svært mange av disse vil være nødvendig å rekruttere utenfor Andøy.
Det var også en gledelig «nyhet» da Andøy kommune reklamerte på Facebook at det i
slutten av februar 2020 er lyst ut 66 ledige stillinger i offentlige og private bedrifter i Andøy,
dette viser at det allerede er en positiv utvikling i arbeidsmarkedet.
For å rekruttere disse menneskene til å søke på ledige stillinger i Andøy og ikke minst få
disse til å bosette seg i Andøy vil det være viktig å legge til rette for dette både når det
gjelder leiligheter, boliger, boligtomter, barnehagetilbud og skoler.
Det har tidligere vært stilt spørsmål i kommunestyret om etablering av nye boligområder og
leiligheter i Andøy.
Det er ikke mulig å finne om og eventuelt hvor det er ledige boligtomter i Andøy ved å søke
på Andøy kommune sine hjemmesider.
Konkrete henvendelser om å kunne kjøpe tomt for å bygge bolig på Lyngmoa boligfelt på
Bleik er ved konkrete henvender blitt besvart på en måte som gjør at unge i etableringsfasen
har gitt opp før de er kommet i gang.
Sett i lys av den planlagte utviklingen i Andøy er det ønskelig å få vite hvilke planer som er
lagt for å løse utfordringene som antageligvis kommer som følge ev de nye
bedriftsetableringer som er planlagt og om det er konkrete planer for å ivareta behovene som
ser ut til å komme ganske raskt.
Hvordan har Andøy kommune konkret planlagt å løse utfordringene på en måte som gjør at
arbeidstakere som rekrutteres til Andøy bosetter seg her?
Hvilke boligområder er i dag klar slik at de som ønsker å etablere seg kan kjøpe tomt?

Rådmannen svarte:
Andøy har de siste tiårene hatt en forholdsvis lav aktivitet når det gjelder bygging av nye
boliger. Bakgrunnen har, spesielt for Andenes, vært at det har vært en stor mengde brukte
boliger tilgjengelig i markedet. Dette har også gitt seg utslag i aktiviteten knyttet til
planlegging av nye boligområder.
I planstrategien for perioden 2016 – 2019 ble det ikke fattet spesifikke vedtak om oppstart
av noen reguleringsplaner, men kommunestyret har bedt om oppstart av arbeidet med
reguleringsplanlegging av boligområdene på Damsgård på Andenes. Det har også vært reist
spørsmål om utbygging av boligfeltet Lyngmoa på Bleik.
Arbeidet med Damsgård er i en forberedende fase for å kjøpe tjenester til gjennomføring av
reguleringsplan, mens det for Lyngmoa har vært drøftinger med privat aktør for oppstart av
tilrettelegging/utbygging i privat regi. Begge disse arbeidene har dessverre stoppet noe opp
på grunn av stor arbeidsmengde og arbeidet med den pågående Covid-19-pandemien.
Arbeidet har prioritet og vil bli startet opp i løpet av sommer/tidlig høst.
De behovene som vil kunne oppstå dersom de planlagte bedriftsetableringene realiseres, vil
kunne bli utfordrende å møte, men det finnes allerede flere områder rundt i kommunen som
er planavklart gjennom kommuneplanens arealdel. Disse områdene er tilgjengelige for
private aktører, om det skulle være interesse for igangsetting av videre arbeid med disse.
Vår arealplanlegger har laget en detaljert oversikt over disse områdene.
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Byggeklare tomter er det også en del av, men for noen av disse kan det nok være noen
uavklarte forhold knyttet til kommunalteknisk infrastruktur.
Utover dette er det ikke konkrete planer for å møte de utfordringene som vil kunne oppstå.
I dag er det ledige, byggeklare tomter flere steder i kommunen. Interessen for disse kan tyde
på at de kanskje ikke oppfattes som attraktive nok, eller ligger der folk ønsker å bosette seg.
Det vises også her til oversikten som er utarbeidet.
Gjennom arbeidet med planstrategi høsten 2020 bør det vurderes muligheten for å
prioritere enkelte reguleringsplanarbeider i tillegg til de mer overordnede planene som er
vanlig å prioritere i planstrategien.
Tone Fredriksen (SP) stilte følgende spørsmål:
Vedrørende gjenbruk av gravsted / plass
Jeg er innforstått med at man fester en gravplass i en viss tidsperiode, og dersom
pårørende eller andre, når denne tidsperioden er over, ikke betaler for en ny periode, vil
gjeldende gravplass bli tatt tilbake, for så å bli brukt på nytt .
Jeg har i den siste tiden blitt gjort oppmerksom på flere tilfeller av gjenbruk av gravsted d.
Pårørende har, i noen tilfeller før begravelsesdagen, mens i andre tilfeller på selve
begravelses dagen, opplevd at man ankommer kirkegården, for der å oppdage at den
avdøde skal senkes ned på en gravplass som allerede er i bruk. Dette oppdager man lett,
da gravsten til den som ligger der fra før, fortsatt står der.
Andøy kommune er en såpass liten kommune at man i de fleste slike tilfeller vet hvem
personen som ligger der fra før, faktisk er. Jeg vil tro dere alle kan forestille dere for et sjokk
det er å ankomme kirkegården, for å oppdage at man skal begrave noen i lag med gamle
kjente eller naboen.
Dette unner jeg ingen å oppleve.

Mitt spørsmål til Ordføreren er:
·

Har Andøy Kommune noen rutiner og eller retningslinjer på hvordan en
brukt gravplass tas tilbake, for så å bli brukt på nytt? Og er man i så fall
fornøyd med det?

Rådmannen svarte:
Kirkelig fellesråd har det formelle ansvaret som gravferdsmyndighet. Svaret er basert på
orientering fra kirkevergen.
Det stemmer at man fester en gravplass etter et dødsfall. I Andøy er de fleste gravplassers
fredningstid 20 år, men det er også gravplasser som har 30 og 40 års fredningstid. Når
fredningstida er ute, må man betale en festeavgift for å beholde gravstedet videre. Når en
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grav passerer 40-50 år i alder, velger mange å si opp festet. Da frigjøres graven til ny bruk,
om ønskelig. Alle disse forholdene reguleres av gravferdsloven og gravferdsforskriften.
I Andøy er det god plass på de fleste gravsteder, og Kirkelig Fellesråd har ikke hatt behov for
en aktiv bruk av gjenbruk. Slik er det ikke alle steder. Spesielt i Sør-Norge er det en del
restriksjoner på dette. På grunn av plassmangel har gravplasser rundt pressområdet innført
kun urnenedsettelser. Maksimal festetid kan også være redusert, slik at man kan gjenbruke
graven på et tidligere tidspunkt. Men dette gjelder ikke i Andøy.
Når noen dør i Andøy, blir det tatt ut en ny fri, ubrukt grav på den gravplass familien ønsker.
Dette er standard prosedyre. De pårørende har likevel mulighet til å velge å ha gjenbruk av
en grav. Dette kan gjøres dersom den avdøde, eller noen i familien, er fester av gamle
graver, eller et gravsted i nærheten av en familiegrav er ledig (gravstedet er da frigjort til ny
gravlegging, og kan gjenbrukes). De siste årene har det vært flere tilfeller der en gammel
grav er blitt brukt på nytt av andre, for å ligge i samme område som annen familie.. Det har
også vært tilfeller der avdøde på forhånd har ønsket seg en spesiell plassering, f eks å bli
gravlagt på samme plass som mor eller far, eller besteforeldre. Dersom fredningstida på
disse gravene er gått ut, er det ikke noe til hinder for dette. På den måten får noen familier
samlet sine egne gravsteder på gravplassen.
Kirkevergen opplyser at han en gang i den siste tid har opplevd at pårørende ikke har fått
med seg at det ble gjenbruk av en gammel grav, når de ønsket plasseringen av graven selv.
De har da dessverre ikke lest informasjonen de har fått fra kirkevergen godt nok. I dette
tilfellet ble det løst raskt med å ta ut et alternativt gravsted, slik at de pårørende kunne få et
gravsted som ikke var brukt tidligere. Telen gikk ikke så langt ned som kirkevergen fryktet, og
dermed var det mulig å tine ny ubrukt grav.
Svaret på det konkrete spørsmålet er at det er rutiner for hvordan en brukt gravplass faller
tilbake til gravplassen. Dette reguleres av gravferdslovens §18. Gravferdslovens § 8, første
ledd har bestemmelser om når en grav kan bli gjenbrukt. Andøy kirkelig fellesråd er
gravferdsmyndighet i Andøy og har tett samarbeid med kommunen og begravelsesbyrå ved
utstikking av grav. Dette samarbeidet er kirkelig fellesråd svært fornøyd med.
Kirkevergen opplyser avslutningsvis at gjenbruk av graver er en naturlig ting som skjer over
hele landet. Selv om ordningen bare unntaksvis benyttes i Andøy, er erfaringen at den blir
mer etterspurt, på samme måte som urnenedsettelser også blir mer vanlig. Når den
generelle fredningstiden i Norge er på 20 år, er det fordi det stort sett ikke er noe igjen etter
den som har ligget i jorda i denne perioden. De graver i Andøy som hittil har vært gjenbrukt,
har vært eldre enn det.
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende interpellasjon:
SOMMERSKOLE
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.
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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.
Rådmannen svarte:
Regjeringen har i sitt forslag til revidert statsbudsjett foreslått en tiltakspakke i form av en
tilskuddsordning til kommunene, fylkeskommunen og friskolene for å ta igjen tapt
progresjon på skolen i forbindelse med virusutbruddet.
Regjeringen har foreslått å bevilge 170 millioner kroner til tilskuddsordningen. Regjeringen
legger til grunn at ressursene brukes til sårbare barn og unge med mål om å ta igjen tapt
progresjon, og for å hindre økt frafall i skolen. Hvem som anses som sårbare barn og unge
bør vurderes ut fra skolenes kjennskap til barnas situasjon og samtale med elev, foresatte og
lærer. Alle barn og unge skal vurderes, også elever som i utgangspunktet ikke er ansett for å
være i målgruppen. Barn og unge med spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal
særlig vurderes.
Tilskuddet skal bidra til nye eller utvidete tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere
lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen.. Det er opp til skoleeier å
vurdere hvilke tiltak som er best egnet.
Helt konkret anbefaler rådmannen at tilskuddet ikke brukes til opprettelse av sommerskole.
En sommerskole krever mye forarbeid, og må være et frivillig tilbud som det derfor vil være
usikkert hvor mange som benytter. Barnets beste bør være utgangspunktet for slike
vurderinger, og det er ikke sikkert en sommerskole er til barnets beste i denne situasjonen.
Rådmannen anbefaler heller at ordningen med leksehjelp utvides og forsterkes høsten 2020.
Midlene skal tildeles pro rata med utgangspunkt i antall elever. Et anslag tilsier at Andøy
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kommune vil få i overkant av 75 000 kroner til ordningen.
Uavhengig av eventuell beslutning bør det derfor legges til grunn en kostnadsramme på
75 000,- forutsatt tildeling fra tiltakspakken.

Kjell-Are Johansen (AP) trakk forslaget til vedtak, og foreslo etter oppfording fra ordfører at
plan for tilrettelegging for barn med IOP legges frem for formannskapet.
Kommunestyret samtykket til forslaget om at plan for tilrettelegging blir lagt frem for
formannskapet.
MUNTLIGE SPØRSMÅL
Kjell-Are Johansen (AP) stilte spørsmål om faktisk størrelse for eiendomsskatt sett opp mot
budsjett for 2020.
Rådmannen svarte:
Inntektene fra eiendomsskatten for 2020 var noe usikker på budsjetteringstidspunktet. For
2020 ble det budsjettert med omtrent samme beløp som faktisk inngang i 2019 – kr. 16.
400.000.
Utskrivingen av eiendomsskatt for 1. halvår 2020 var på kr 7 907 633. Forutsatt samme beløp
for 2. halvår, blir totalt beløp for 2020 kr. 15.815.266. Dette er ca 585 000 mindre enn
budsjettert (og ca 594.000 mindre enn faktisk innbetalt for 2019).
Kjell-Are Johansen (AP) stilte spørsmål om hvorfor kreftsykepleier ikke kan sette sprøyter på
brystkreftpasienter.
Rådmannen svarte:
Dette er en sak som har vært drøftet i helse og omsorgslederforumet i Vesterålen ved flere
anledninger de siste årene, med bakgrunn i henvendelse fra Nordlandssykehuset om
overføring av Zometabehandling fra Nordlandssykehuset Vesterålen til
kommunehelsetjenesten i regionen.
I et møte i juni 2018 gjorde helse- og omsorgslederforumet en endelig vurdering av
Nordlandssykehusets forespørsel om overtakelse av ansvaret for Zometa-infusjoner.
Vurderingen ble gjort etter omfattende vurdering og råd fra kommunens
kreftkontakter/kreftsykepleiere.
Konklusjonen som ble oversendt til Nordlandssykehuset i oktober 2018 var at kommunene i
Vesterålen ikke ønsket å overta dette ansvaret, av flere årsaker.
Den viktigste årsaken var at kommunene er i en vanskelig ressursmessig situasjon.
Samhandlingsreformen har medført en betydelig overføring av ansvar og oppgaver fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen, og det er derfor vanskelig å påta seg ytterligere
oppgaver, som i tillegg tilhører spesialisthelsetjenestens ansvar. Flere av kommunene hadde
også praktiske problemer med å håndtere disse oppgavene.
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Etter ny henvendelse fra Nordlandssykehuset og fra fastlegerådet, gjorde helse- og
omsorgslederforumet i Vesterålen en ny vurdering i et møte året etter (juni 2019), der
beslutningen om at det ikke var aktuelt for kommunehelsetjenesten i regionen å overta
ansvaret for den aktuelle behandlingen fra Nordlandssykehuset ble opprettholdt.
Spørsmål fra John Helmersen (SV), overført fra tidligere kommunestyremøte, ble stilt av
Lill Inger T. Berg-Olsen (SV)
Det ble vist til endring av beregningsgrunnlag og sats for eiendomsskatt og stilt spørsmål om
hvorfor det ikke var sendt ut skriftlig informasjon til innbyggerne om endringen.
Rådmannen svarte:
Noe informasjon framgår av fakturaen, som eiendomsbetegnelse, grunnlag (for
beregningen), promillesats, periode, årsbeløp og terminbeløp.
Det ble også lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside med «24 spørsmål og svar om
eiendomsskatt»
http://www.andoy.kommune.no/tjenester/okonomi/eiendomsskatt.103173.aspx
Det ble også lagt ut en link til denne informasjonen på kommunens facebookside.
I tillegg svarer økonomiavdelingen på spørsmål og henvendelser de får (muntlige og
skriftlige), og veileder så langt det er mulig.

30/2020: SØKNAD OM DISPENSASJON -FORMÅLSENDRING - UTVIDELSE AV
BOLIGTOMT
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon for formålsendring, fra «LNFR» til «boligbebyggelse», for
inntil 300 m2 av eiendommen 15/13.

Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:

På grunn av situasjonen med koronavirus er saken utsatt.
FS- 23/2020 Vedtak:

Formannskapet 30.03.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 37/2020 Vedtak:
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Andøy kommune innvilger dispensasjon for formålsendring, fra «LNFR» til
«boligbebyggelse», for inntil 300 m2 av eiendommen 15/13.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

John-Petter Karlsen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da han er sønn av søker.
John-Petter Karlsen (SP) fratrådte 22 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at John-Petter Karlsen ble erklært inhabil.
Votering:
John-Petter Karlsen (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KS- 30/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon for formålsendring, fra «LNFR» til
«boligbebyggelse», for inntil 300 m2 av eiendommen 15/13.
John-Petter Karlsen (SP) tiltrådte, 23 representanter var til stede.

31/2020: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENES AREALDEL - FRADELING
LANDBRUKSEIENDOMMEN 31/18, BREIVIK
Forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens areadel, fra LNFR-formål til boligbebyggelse, for
inntil 1,6 dekar tomt til våningshuset på eiendommen 31/18 i Breivik
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra boligbebyggelse til LNFR-formål, for
boligeiendommen 31/38 i Brevik

Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:

På grunn av situasjonen med koronavirus er saken
utsatt.
FS- 22/2020 Vedtak:
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Formannskapet 30.03.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 36/2020 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens areadel, fra LNFR-formål til
boligbebyggelse, for inntil 1,6 dekar tomt til våningshuset på eiendommen 31/18 i Breivik.
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra boligbebyggelse til LNFRformål, for boligeiendommen 31/38 i Brevik.

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 31/2020 Vedtak:

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens areadel, fra LNFR-formål til
boligbebyggelse, for inntil 1,6 dekar tomt til våningshuset på eiendommen 31/18 i Breivik
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra boligbebyggelse til LNFRformål, for boligeiendommen 31/38 i Breivik

32/2020: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL FOR EIENDOMMENE 16/36 OG 37 - BREINESET
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra formålet «fritids- og turistformål»
for eiendommene 16/36 og 37 i kommuneplanens arealdel for bruk av området «Breineset» til
lagring av masser og for å plassere to brakkerigger.
Dispensasjon er tidsbegrenset fra 01.01.2020 til 31.12.2020.
Vilkår ved dispensasjon:
Asgeir Andreassen må innen 31.12.2022 starte en reguleringsplanprosess for området avsatt til
«fritids- og turistformål» FT5.

Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:
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På grunn av situasjonen med koronavirus er saken utsatt.
FS- 20/2020 Vedtak:

Formannskapet 30.03.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 34/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra formålet «fritids- og
turistformål» for eiendommene 16/36 og 37 i kommuneplanens arealdel for bruk av
området «Breineset» til lagring av masser og for å plassere to brakkerigger.
Dispensasjon er tidsbegrenset fra 01.01.2020 til 31.12.2020.
Vilkår ved dispensasjon:
Asgeir Andreassen må innen 31.12.2022 starte en reguleringsplanprosess for området avsatt
til «fritids- og turistformål» FT5.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
KS- 32/2020 Vedtak:

Saken utsettes.

33/2020: AVKJØRINGSTILLATELSE - BREINESSET - FV 82 - EIENDOMMENE 16/35, 36
OG 37 - ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra reguleringsplan «Fv 82 Sortland – Risøyhamn,
delstrekning E-F, Forfjord – Strandland» for midlertidig utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til
eiendommene 16/35, 36 og 37 på Breineset.
Med hjemmel i vegloven § 40 og § 43 gir Andøy kommune tillatelse til etablering av avkjørsel fra fv.
82, hp 10, km 3,012 venstre side til eiendommene 16/35, 36 og 37.

Vilkår for tillatelsen
Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra
offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for behandling av
Side 20 av 40

avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1982.
1.
Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan. I tillegg skal Krav til utforming
av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt.
2.

Tillatelsen gjelder følgende: Etablering av avkjørsel til riggområde og lagerområde.

3.
Det må være snuplass eller du må etablere en snuplass inne på egen eiendom, slik at
det ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.
4.
Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Du/dere må selv avklare
eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og opparbeiding av
avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør tinglyses.
5.
Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må du/dere legge et rør i tilstrekkelig lengde.
Røret må legges forskriftsmessig og slik at grøften ikke blir skadet, og slik at grøftevannet får
fritt avløp. Se Krav til utforming av avkjørsel.
6.

Så snart avkjørselen er ferdig bygd må du/dere sende melding til kommunen.

7.
Opparbeidet avkjørsel skal være godkjent av Andøy kommune før øvrige byggearbeider
settes i gang.
8.
Arbeidet må være ferdigstilt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller
tillatelsen bort.
Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til enhver tid er
oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke er oppfylt, kan Andøy kommune
trekke tilbake tillatelsen.
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/eller
gravetillatelse. For mer informasjon om dette:
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse

Formannskapet 16.03.2020:
Behandling:

På grunn av situasjonen med koronavirus er saken utsatt.
FS- 21/2020 Vedtak:

Formannskapet 30.03.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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FS- 35/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra reguleringsplan «Fv 82 Sortland – Risøyhamn,
delstrekning E-F, Forfjord – Strandland» for midlertidig utvidet bruk av eksisterende
avkjørsel til eiendommene 16/35, 36 og 37 på Breineset.
Med hjemmel i vegloven § 40 og § 43 gir Andøy kommune tillatelse til etablering av avkjørsel
fra fv. 82, hp 10, km 3,012 venstre side til eiendommene 16/35, 36 og 37.

Vilkår for tillatelsen
Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for
behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1982.
1. Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan. I tillegg skal Krav til utforming
av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt.
2. Tillatelsen gjelder følgende: Etablering av avkjørsel til riggområde og lagerområde.
3. Det må være snuplass eller du må etablere en snuplass inne på egen eiendom, slik at det
ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.
4. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Du/dere må selv avklare
eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter
som gjelder bruk og opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike
rettigheter bør tinglyses.
5. Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må du/dere legge et rør i tilstrekkelig lengde. Røret
må legges forskriftsmessig og slik at grøften
ikke blir skadet, og slik at grøftevannet får fritt avløp. Se Krav til utforming av avkjørsel.
6. Så snart avkjørselen er ferdig bygd må du/dere sende melding til kommunen.
7. Opparbeidet avkjørsel skal være godkjent av Andøy kommune før øvrige byggearbeider
settes i gang.
8. Arbeidet må være ferdigstilt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller
tillatelsen bort.
Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til
enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke er oppfylt,
kan Andøy kommune trekke tilbake tillatelsen.
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/eller
gravetillatelse. For mer informasjon om dette:
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse
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Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 33/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra reguleringsplan «Fv 82 Sortland – Risøyhamn,
delstrekning E-F, Forfjord – Strandland» for midlertidig utvidet bruk av eksisterende
avkjørsel til eiendommene 16/35, 36 og 37 på Breineset.
Med hjemmel i vegloven § 40 og § 43 gir Andøy kommune tillatelse til etablering av avkjørsel
fra fv. 82, hp 10, km 3,012 venstre side til eiendommene 16/35, 36 og 37.

Vilkår for tillatelsen
Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for
behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1982.
1.
Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan. I tillegg skal Krav til
utforming av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt.
2.
Tillatelsen gjelder følgende: Etablering av avkjørsel til riggområde og
lagerområde.
3.
Det må være snuplass eller du må etablere en snuplass inne på egen eiendom,
slik at det ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.
4.
Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Du/dere må selv
avklare eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og
opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør tinglyses.
5.
Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må du/dere legge et rør i tilstrekkelig
lengde. Røret må legges forskriftsmessig og slik at grøften ikke blir skadet, og slik at
grøftevannet får fritt avløp. Se Krav til utforming av avkjørsel.
6.

Så snart avkjørselen er ferdig bygd må du/dere sende melding til kommunen.

7.
Opparbeidet avkjørsel skal være godkjent av Andøy kommune før øvrige
byggearbeider settes i gang.
8.
Arbeidet må være ferdigstilt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers
faller tillatelsen bort.
Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til
enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke er oppfylt,
kan Andøy kommune trekke tilbake tillatelsen.
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Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/eller
gravetillatelse. For mer informasjon om dette:
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse

34/2020: HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2020
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 for Samskap.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Ordføreren opplyste at det ville bli gitt en orientering om saken i forbindelse med
behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 14/2020 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 for Samskap.
Kommunestyret 02.03.2020:
Behandling:

Saken utsettes på grunn av brannalarm/branntilløp.
KS- 09/2020 Vedtak:

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Presentasjon v/styreleder Jonni H. Solvik. Styrelederen og næringssjef Brita Erlandsen svarte
på spørsmål.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) enstemmig vedtatt.
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Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende tilleggsforslag:
SAMSKAP inkluderer FNs bærekraftsmål i sin handlingsplan fra 2021.
SAMSKAP gjennomfører brukerundersøkelse som kartlegger hvor fornøyde brukerne er med
SAMSKAP på flere områder, deriblant på hvordan samarbeidet med lag, foreninger, organisasjoner,
nettverk, sammenslutninger og bedrifter har fungert.

KS- 34/2020 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 for Samskap.
SAMSKAP inkluderer FNs bærekraftsmål i sin handlingsplan fra 2021.
SAMSKAP gjennomfører brukerundersøkelse som kartlegger hvor fornøyde brukerne er med
SAMSKAP på flere områder, deriblant på hvordan samarbeidet med lag, foreninger,
organisasjoner, nettverk, sammenslutninger og bedrifter har fungert.

35/2020: VALG AV UNGDOMSRÅD - ENDRING
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar følgende endring av representant og vararepresentant for Andøy
videregående skole til ungdomsrådet 2019 – 2021:
Valgt fast representant og vararepresentant bytter plass slik at Emma Stefanussen velges som fast
representant og Arthur W. Kristiansen velges som vararepresentant.

Kommunestyret 02.03.2020:
Behandling:

Saken utsettes på grunn av brannalarm/branntilløp.

KS- 12/2020 Vedtak:

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 35/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar følgende endring av representant og vararepresentant for
Andøy videregående skole til ungdomsrådet 2019 – 2021:
Valgt fast representant og vararepresentant bytter plass slik at Emma Stefanussen velges
som fast representant og Arthur W. Kristiansen velges som vararepresentant.

36/2020: OPPFØLGING KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM AVVIKSRAPPORT DRIFT PR
31.10.19 - MELDING
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar meldingen om planlagt oppfølging av vedtaket i sak K-118/19 til orientering.

Kommunestyret 02.03.2020:
Behandling:

Saken utsettes på grunn av brannalarm/branntilløp.
KS- 19/2020 Vedtak:

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.
Kommunestyret ba om at status for "prosjektet best på jobb" og status for sykefraværet blir
lagt frem for kommunestyret i junimøtet.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 36/2020 Vedtak:

Kommunestyret tar meldingen om planlagt oppfølging av vedtaket i sak K-118/19 til
orientering.

37/2020: TILBYGG INDUSTRIVEIEN 2A - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
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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) ble 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
areal i tilbygget 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.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Tone Fredriksen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt hos søker.
Hun fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Tone Fredriksen (SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Fredriksen (SP) ble erklært habil.
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Tone Fredriksen (SP) tiltrådte, 23 representanter var til stede.
Stine Lundemo (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt hos søker.
Hun fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Stine Lundemo (SP) ble erklært habil.
Votering:
Stine Lundemo (SP) ble erklært habil.
Stine Lundemo (SP) tiltrådte, 23 representanter var til stede.
Kjell-Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet. Dette da selskapet som skal leie
areal i tilbygget i Industriveien 2 A nå er leietaker hos Kjell-Are Johansen (AP).
Kjell-Are Johansen (AP) fratrådte, 22 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Kjell-Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Votering:
Kjell-Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 37/2020 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, 23 representanter var til stede.
38/2020: GATELYS - STENGING AV KRETSER
Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å stenge følgende gatelyskretser:
· Andøybrua
Besparelse
ca. kr 9.500,
(slipper samtidig investering på 300.000,-)
· Lille Sandnes
Besparelse
ca. kr 6.500,· Lovika, lang fylkesvei
Besparelse
ca. kr 7.000,· Skogvoll
Besparelse
ca. kr 11.500,· Dverberg havn
Besparelse
ca. kr 6.500,- (overføres
til Andøy havn KF)
·
·
·

Skavdalen
Åbergsjord
Sørmela

Besparelse
Besparelse
Besparelse

ca. kr 7.000,ca. kr 6.500,ca. kr 8.500,Side 28 av 40

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

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:

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 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,-
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Samtlige representanter tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP:
Utsettelsesforslag for sak 42, og dermed sak 38-41, frem til at avviksrapport legges frem i junimøtet.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP vedtatt med 17 stemmer
for og 6 stemmer mot.
KS- 38/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.

39/2020: 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
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
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Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Votering:
Innstilling til kommunestyet 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.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP:
Utsettelsesforslag for sak 42, og dermed sak 38-41, frem til at avviksrapport legges frem i junimøtet.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP vedtatt med 17 stemmer
for og 6 stemmer mot.
KS- 39/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.

40/2020: 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.
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
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·

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
2. Rådmannen gis fullmakt å administrere ordningen.

Kjell-Are Johansen (AP) og Matz Abrahamsen (H) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.
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Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP:
Utsettelsesforslag for sak 42, og dermed sak 38-41, frem til at avviksrapport legges frem i junimøtet.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP vedtatt med 17 stemmer
for og 6 stemmer mot.
KS- 40/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.

41/2020: 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.
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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.
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.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP:
Utsettelsesforslag for sak 42, og dermed sak 38-41, frem til at avviksrapport legges frem i junimøtet.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP vedtatt med 17 stemmer
for og 6 stemmer mot.

KS- 41/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.

42/2020: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2020
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2020:
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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

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

Tilføres budsjettert avsetning fond

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:
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 beskrivelse fra enhetene.
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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.

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

Virkning 2020
-430.000
-40.000
0
-40.000
-110.000
-100.000
-50.000
-140.000
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Redusert avdragsbetaling låneopptak
Sum
Tilføres budsjettert avsetning fond

-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.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP:
Utsettelsesforslag for sak 42, og dermed sak 38-41, frem til at avviksrapport legges frem i junimøtet.

Rådmannen informerte om den økonomiske situasjonen som ikke er mulig å snu uten godt
samarbeid mellom administrasjonen og politisk nivå, samt om behovet for å ta beslutninger.
Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP vedtatt med 17 stemmer
for og 6 stemmer mot.

KS- 42/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.

43/2020: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skjolde Industriområde og
kommuneplanens arealdel
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og ber søker om å
utarbeide en reguleringsplan for de planlagte reiselivstiltakene i havneområdet på Skjolde

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 11/2020 Vedtak:

Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og ber søker
om å utarbeide en reguleringsplan for de planlagte reiselivstiltakene i havneområdet på
Skjolde.
Kommunestyret 02.03.2020:
Behandling:
Odd Arne Andreassen (SP) la frem følgende forslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte for å gi tid til dialog i saken.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 21 stemmer for og 2 stemmer mot.
KS- 06/2020 Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte for å gi tid til dialog i saken.
Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Torfinn Bø (SP) ba om vurdering av sin habilitet da han var prosjektleder for forprosjektet for
reiseliv.
Han fratrådte, 22 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Torfinn Bø (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Torfinn Bø (SP) ble erklært inhabil mot en stemme.
Odd Arne Andreassen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP:
Andøy kommune imøtekommer søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for de
planlagte reiselivstiltakene i havneområdet på Skjolde slik:
1.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan, jf.
kommuneplanens arealdel § 2.8, for områdene N11 og N12.
2.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra formålet «Næringsbebyggelse» til kombinert
formål «Næringsbebyggelse/fritids- og turistformål» for områdene N11 og N12.

Votering:
Forslaget fremlagt av Odd Arne Andreassen (SP) på vegne av SP vedtatt med 16 stemmer for
og 6 stemmer mot.
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KS- 43/2020 Vedtak:
Andøy kommune imøtekommer søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for de
planlagte reiselivstiltakene i havneområdet på Skjolde slik:
1.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan, jf.
kommuneplanens arealdel § 2.8, for områdene N11 og N12.
2.
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra formålet «Næringsbebyggelse» til kombinert
formål «Næringsbebyggelse/fritids- og turistformål» for områdene N11 og N12.

44/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 24.04.20 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 44/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 24.04.20 godkjennes som den foreligger.

65/2020: OMGJØRING AV KOMMUNALT LÅN

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

Ordføreren foreslo at saken ble behandlet i lukket møte, jfr. kl. § 11-5.
Votering:
Lukket møte.

FS- 73/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
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Formannskapet 11.05.2020:
Behandling:

Ordføreren foreslo at saken ble behandlet i lukket møte, jfr. kl. § 11-5.
Votering:
Lukket møte.
LUKKET MØTE
Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
FS- 77/2020 Vedtak:

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

Ordføreren foreslo at saken ble behandlet i lukket møte, jfr. kl. § 11-5.
Votering:
Lukket møte.
LUKKET MØTE

KS- 65/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
67/2020: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Brev fra Nordland Politidistrikt angående beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i
Nordland politidistrikt.
Referatet tas til etterretning.

Kommunestyret 18.05.2020:
Behandling:

KS- 67/2020 Vedtak:

Referatet tas til etterretning.
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