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VALG AV REPRESENTANTER TIL ANDØY HAVN KF
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ORIENTERINGER
Prosjekt «Best på jobb»
Orientering om fagfornyelse i skolen
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Spørsmål og interpellasjoner
Saksbehandler
Greta Jacobsen

Saksnr.
75/2020

Arkivsaksnummer
20/546

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
15.06.2020

Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) angående digitale kart
Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående digital overføring av møter i
kommunestyret og formannskapet
Interpellasjon fra Odd Arne Andreassen (SP) angående oppfølging boligtomter

Interpellasjon

8.6.2020

Miljøpartiet De Grønne Andøy
En fordel med den store mengden digitale møter som har vært nødvendig i Andøy Kommune de siste
månedene, er at møtene er blitt langt mer tilgjengelige for innbyggerne via direkte overføring på
VOL. Dette senker terskelen for deltakelse i lokaldemokratiet for alle, men særlig for innbyggere med
funksjonsutfordringer som kan gjøre direkte oppmøte krevende.
Andøy Kommune går en krevende tid i møte, og kommunens innbyggere fortjener at deres
folkevalgte legger til rette for mest mulig åpenhet om politikken som føres. Andøy Kommune har
også en særdeles engasjerte og kompetente innbyggere, men lett tilgang til informasjon og
beslutningsprosesser er en forutsetning for å kunne delta i lokaldemokratiet og ha en aktiv og
inkluderende dialog om kommunens fremtid og muligheter. Andøy Kommune burde derfor legge til
rette for at møter i kommunestyre og formannskapet er tilgjengelige på nett også i fremtiden.

Spørsmål: Vil ordfører også i fremtiden legge til rette for økt deltagelse og styrking av
lokaldemokratiet gjennom å tilrettelegge for digital overføring av kommunestyrer og formannskap i
Andøy kommune?

Robert Svendsen
MDG Andøy

Interpellasjon til kommunestyremøte 15 juni 2020

I spørsmål i kommunestyret 18 mai 20 stilte jeg spørsmål om boligområder i Andøy. Jeg fulgte opp
dette i møtet 25 mai.
Rådmannens svar i saken i disse møtene gjør at jeg har behov for å stille oppfølgende spørsmål rundt
Lyngmoa boligfelt og vil samtidig spørre om boligtomter Andenes som var behandlet i samme sak i
2017.
I KS 115/16 ble det gjort følgende vedtak:
Det bevilges kr 500 000 til kjøp av tjenester til detaljprosjektering av Boligfelt Lyngmoa. Beløpet
innarbeides i investeringsbudsjett for 2017 ved første budsjettregulering.
I sak 42/2017 ble det gjort følgende vedtak:
Lyngmoa boligfelt detaljprosjektering kr 500 000 og boligtomter Andenes kr 500 00.
Hva er årsaken til at vedtakene fra 2016 og 2017 ikke er gjennomført?

Når saken ble behandlet ble det fra administrasjonen hevdet at det ikke var kapasitet til å
behandle saken. Det ble derfor bevilget penger for å kjøpe eller leie inn denne kapasiteten.
Hvorfor er ikke dette gjort?
Hvorfor er ikke kommunestyret orientert om fremdriften i saken?
Er det ytterligere saker som heller ikke er fulgt opp?
Hvordan har rådmannen tenkt å følge opp disse sakene og når vil de som ønsker å kjøpe
tomter få tilgang til dette?
Hvilken tidsfrist har rådmannen satt på saken?
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Orientering om forslag til ny opplæringslov

Saksbehandler
Sveinung Ellingsen

Arkivsaksnummer
20/94
SAKSGANG

Utvalg
Kommunestyret

Vedlegg:
Dok.dato
10.06.2020

Møtedato

Tittel
Presentasjon av forslag til ny opplæringslov 15.06.20

Saknr

Dok.ID
147906

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar presentasjon av forslag til ny opplæringslov til orientering og gir sin
tilslutning til at administrasjonen utarbeider en høringsuttalelse i samarbeid med de andre
kommunene i Vesterålen og Lødingen.
Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:
Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU
2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps - og integreringsministeren 13. desember 2019.
Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov.
Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020.
Faktiske opplysninger:
Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av
grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter
på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med
dagens regelverk. Utvalget for slår en ny opplæringslov, som er ment å erstatte dagens
opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven
og det underliggende regelverket også over tid blir et godt og effektivt
styringsvirkemiddel på grunnopplær ingens område. Regjeringen skal for øvrig legge
fram en lovproposisjon våren 2021 med forslag til enkelte endringer i dagens
opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov
for Stortinget våren 2022.
For Andøy kommune kan ny opplæringslov føre til endringer på grunnskoleområdet.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar presentasjonen av ny opplæringslov til
orientering og at man gir tilslutning til at administrasjonen utarbeider en høringsuttalelse.
Rådmannen skal orientere politisk nivå i den videre prosessen.

Forslag til ny opplæringslov
NOU 2019: 23

Høringsfrist 1.juli

Kapittel 1:
Formålet med og krava til opplæringa
Nytt:
•
•
•
•

§1-1: Formålet med lova og kva lova gjeld
§1-3: Krav til forsvarlig opplæring
§1-4: Læreplanverket og utdanningstilbodet
§1-5: Ansvaret for opplæringa

Kapittel 2:
Medverknad, skoledemokrati og skolereglar
Nytt:
• §2-1: Det beste for eleven
• §2-2: Elevane sin rett til å medverke og plikt til å delta
• §2-4: Skoledemokratiet
• §2-5: Skoleregler

Kapittel 3:
Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Nytt:
• §3-1: Rett til grunnskoleopplæring

Kapittel 4:
Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i
grunnskoleopplæringa
Nytt:
Mer konkret på hvilke rettigheter foreldre og elever har når det gjelder
å velge bokmål, nynorsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, punkstkrift.
Mer konkret på rettigheter til særskilt språkopplæring og muligheten til
innføringsopplæring for elever som har bodd kort tid i Norge.

Kapittel 10:
Universell opplæring og individuell tilrettelegging
Nytt:

Tre nye begreper:

1. Universell opplæring
2. Forsterket innsats
3. Individuelt tilrettelagt opplæring

• §10-1: Universell opplæring
• §10-2: Plikt til å sikre tilfredsstillende utbytte av opplæringa
(aktivitetsplikt).
• §10-3 Individuelt tilrettelagd opplæring

Kapittel 12:
Skadeførebygging og ordenstiltak
Nytt
§12-1: Tiltak overfor elevane for å halde ro og orden og avverje skade

Kapittel 13:
Organisering av opplæringa, læremiddel og
opplæringsspråk
Nytt:
§13-3 Gjennomføring av opplæringa med tekniske hjelpemiddel utan at
læraren er til stades saman med elevane (fjernundervisning)

Kapittel 15:
Personalet i skolen
Nytt:
§15-4 Kven som skal ha fagleg ansvar for opplæringa
§15-5 Krav om forsvarleg vikarordning

Oppsummering – del 1

• egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning,
skoledemokrati, foreldresamarbeid og skoleregler
• kravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg og elevråd videreføres
ikke, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd og det skal være
et skoledemokrati
• universell opplæring, forsterket innsats og individuelt tilrettelagt
opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven
• at det stilles krav om et visst omfang grunnskoleopplæring for at en elev
kan sies å ha fullført grunnskolen og dermed få rett til videregående
opplæring. Ungdom som ikke har fullført grunnskolen, får rett til ett år
med grunnskoleopplæring ved en videregående skole
• at ansatte i skolen på visse vilkår skal kunne gripe inn med milde fysiske
tiltak overfor elever hvis det er nødvendig for å opprettholde orden eller
avverge skade

Oppsummering – del 2

• flere nye regler som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en
lærer med relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og at lærerne får
tid til å være lærere. Det fastsettes for eksempel i loven at all opplæring
skal forberedes og følges opp av en lærer, og at læreren som hovedregel
må være til stede
• at lærernormen ikke videreføres
• å åpne for fjernundervisning i flere tilfeller enn i dag
• at samiske elever i grunnskolen gis rett til opplæring på samisk i to fag
dersom minst tre elever i kommunen krever det
• Krav om at elever med høyt fravær skal bli fulgt opp
• større fleksibilitet i fag- og timefordelingen (inntil 10%)
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VALG AV REPRESENTANTER TIL ANDØY HAVN KF 2019 - 2023

Saksbehandler
Greta Jacobsen

Arkivsaksnummer
19/1044
SAKSGANG

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak:
Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Andøy Havn KF velges:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

Leder:
Nestleder:

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:
I møte den 12.05.14 vedtok Andøy kommunestyre følgende om valg og sammensetning av
styret for Andøy Havn KF:
Styret for Andøy Havn KF skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, som
velges av kommunestyret.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Det ønskes primært et styre med en sammensetning der også brukerne av kommunens
fiskerihavner er representert. Representanter for brukerne skal gis anledning til å fremme
forslag på representanter til styret, med minst 3 ukers svarfrist.
Andenes Utmarksfellesskap gis møte- og talerett til styret i Andøy Havn KF.

