ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

15.06.2020
Andenes Idrettshall

Møtende Medlemmer
Anitha Bendiksen
Tommy Søberg
Matz Abrahamsen
Arne Robert Svendsen
Vibeke Strøm-Fosse
Kjell-Gunnar Myrseth
Knut Nordmo
Kurt Spjelkavik
Lill Pettersen
Marita Thanke Hansen
Odd Arne Andreassen
Per Kristian Elvan
Rune Stave
Stine Lundemo
Tone Fredriksen
Tore Benjaminsen
Torfinn Bø

Kl. 11:00 – 19:15
73/2020 – 100/2020

Parti
AP
AP
H
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Forfall meldt fra følgende
medl.
Kjell Are Johansen
Halvar Rønneberg
Jakop Mortensen
Yngve Laukslett
Jitse Jonathan Buitink
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Møtetid:
Saksnr.:

Parti
AP
FRP
SP
SP
SV
SV

Følgende varamedl.
møtte
Bjørn-Roger Steen
Robert Hagen
John-Petter Karlsen
Beate Sellevold
John Helmersen
Nikoline Spjelkavik

Parti
AP
FRP
SP
SP
SV
SV

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, økonomisjef Stein Ivar Johansen, enhetsleder Aud
Sellevold, enhetsleder Merete Olsen, leder NAV-Andøy Eirin
Fjellvang, næringssjef Brita Erlandsen, enhetsleder Beathe
Andersen, økonomikonsulent Eva N. Fagermyr, arealplanlegger Emil
Iversen 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.
73/2020
74/2020
75/2020
76/2020
77/2020
78/2020
79/2020
80/2020
81/2020
82/2020
83/2020
84/2020
85/2020
86/2020
87/2020
88/2020
89/2020
90/2020
91/2020
92/2020
93/2020
94/2020
95/2020
96/2020
97/2020
98/2020
99/2020
100/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
ANDØY KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING
FOR 2019
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2019
ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019
GATELYS - STENGING AV KRETSER
ENDRING BARNEHAGESTRUKTUR SØR OG
TILPASNING ØVRIG BARNEHAGEDRIFT
Nytt prissystem SFO
LOKALE SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING
BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2020
ALKOHOLPOLIITISK HANDLINGSPLAN - REVISJON
ENDRING AV BEVILLINGSPERIODEN FOR SALGS- OG
SKJENKEBEVILLINGER
PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN
2020 - 2023
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2020
STRATEGISK PLAN 2020-2023 FOR NÆRINGS- OG
MILJØVIRKEMIDLENE I LANDBRUKET
Fastsettelse av planprogram for Andøy industripark,
Fiskenes
Fastsettelse av planprogram for Andøy industripark, Breivik
Referatsaker
MELDING TIL KOMMUNESTYRET ETTER VEDTAK OM
ETABLERING AV ANDØYA SPACE PORT
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.2020
VEDTEKTSENDRINGER VESTERÅLEN REGIONRÅD
PROGRAMSTYRE FOR SAMSKAP 2019 - 2023 - VALG
AV NESTLEDER
ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING
2019
Orientering om forslag til ny opplæringslov
VALG AV REPRESENTANTER TIL ANDØY HAVN KF
2019 - 2023
UTTALELSE: FORSVAR VELFERDEN - STOPP
KOMMUNESKRISA
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Daniel Zander Laukslett – fotoutstilling
Navneopprop: Rådmannen foretok navneoppgjør, 23 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

73/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

John Helmersen (SV) gjorde oppmerksom på at han ikke fikk tilgang til møtet i møteportalen
da han ble innkalt som vararepresentant.
Ordføreren svarte at dette skyldes ferieavvikling og at forfall ble meldt sent til kommunen.

KS- 73/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

74/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Omdelt
·
·
·
·
·

Notat fra rådmannen tilknyttet sak 84/2020 – Budsjettregulering drift nr. 1 2020
(også sendt på e-post)
Vedlegg til sak 97/2020 – Andøy Havn KF – Regnskap og årsberetning 2019
(også sendt på e-post)
Presentasjon regnskap 2019
Presentasjon av prosjekt «Best på jobb»
Presentasjon av fagfornyelsen i Andøy
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Ordføreren informerte om at det ville bli gitt orientering i forbindelse med behandling av sak
77/2020 - Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2019.
Ordføreren informerte om at det i løpet av møtet ville bli avholdt møte i formannskapet for
å gjøre innstilling følgende saker:
Sak 94/2020 – Avviksrapportering drift pr. 30.01.20
Sak 95/2020 – Vedtektsendringer Vesterålen regionråd
Sak 97/2020 – Andøy Havn KF – Regnskap og årsberetning
Det vil i tillegg bli foreslått lukket møte angående valg til styret i Vesterålen Vekst AS
Ordføreren informerte om at det også ville bli avholdt møte i valgnemnda for å gjøre
innstilling i følgende sak:
Sak 99/2020 Valg av representanter til Andøy Havn KF 2019-2023
Ordføreren foreslo følgende endring av rekkefølgen på sakslisten:
Sak 94/2020 – Avviksrapportering drift pr. 30.01.20 flyttes frem på sakslisten og behandles
før sak 80/2020 – Gatelys – stenging av kretser
Orienteringer om prosjekt «Best på jobb» og fagfornyelse i skolen vil bli gitt etter
sak 76/2020 - Godkjenning av møtebok
Sak 92/2020 – Referatsaker behandles før sak 77/2020 – Andøy kommunes regnskap og
årsmelding 2019

KS- 74/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

75/2020: Spørsmål og interpellasjoner
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

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Torfinn Bø (SP) stilte følgende spørsmål:
Vi har i dag i referatene en sak om en grensetvist som er behandlet i kontrollutvalget. Her er
det utalt fra teknisk etat at det ved digitalisering av kart muligens er skjedd en forskyvning av
tomtegrensen i f t opprinnelige kart.
Jeg er kjent med at det f. eks på Strandland/Dragnes pr i dag er det jeg vil kalle kaotiske
forhold knyttet til at grenser (digitale) ikke er i f t det som folk der mener de eier. Dette kan –
slik vi ser det i Risøyhamn- skape store problemer for huseier og naboene.
Jeg ønsker derfor å stille følgende spørsmål til ordføreren:
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1. Er dette et problem som ordfører kjenner til og er dette et omfattende problem i
Andøy kommune?
2. Hva er årsak til dette problemet og hvem har ansvar for at «digitale feil» rettes
opp slik at tomteeiere i framtiden ikke belastes med ubehag knyttet til disse
feilene.
Ordføreren svarte:
Både administrasjonen og ordføreren er kjent med utfordringene med at det er mange
eksempler på manglende samsvar mellom opplysninger i matrikkelen, det som kommer frem
i digitale kart og den reelle situasjonen. Dette er en svært krevende situasjon for
kommunens arbeid innenfor kart og oppmåling, og fører til at man ofte ikke kan stole på de
data som fremkommer. Alt må dobbeltsjekkes.
Dette har i hovedsak sammenheng med at Statens Kartverks arbeid med digitalisering av
kart stoppet opp pga manglende finansiering da det kom til Nordland. I utgangspunktet er
det uansett Andøy kommunes ansvar å rette opp feilene.
Noen feil blir rettet opp i arbeidet med konkrete saker, når disse kommer inn til oss med
krav om retting/oppmåling. Arbeidet med å få full oversikt vil ta lang tid, da vi ikke har
ressurser til en «quick-fix», men det utføres i den grad det er praktisk mulig.
Vi har ingen fullstendig oversikt over omfanget av feil. Det vi vet er at arbeidet med
· å få oversikt over alle feil
· å avklare og dokumentere hva som er rett i hvert enkelt tilfelle og rette dette
opp
vil være en omfattende jobb som vil ta flere år. Et alternativ til å få en raskere
avklaring/løsning på forholdet kan være at arbeidet organiseres og finansieres som et eget
prosjekt med egen prosjektstilling. Det er nok finansieringen som vil være den største
utfordringen.
Torfinn Bø (SP) stilte spørsmål om årsaken til feilene skyldes forhold hos Andøy kommune
eller hos Statens Kartverk.
Ordføreren kunne ikke svare på dette og vil komme tilbake med svar på spørsmålet.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende interpellasjon:
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?
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Ordføreren svarte:
Kommunelovens § 11-5 om møteoffentlighet sier at alle har rett til å være til stede i åpne
møter i folkevalgte organer. § 11-6 om lyd- og bildeopptak sier at møteleder skal gi tillatelse
til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, dersom det ikke virker
forstyrrende på gjennomføring av møtet. Kommuneloven har ingen krav om digital
overføring av møtene.
I den midlertidige forskriften 12 mars om utvidet adgang til fjernmøter, ble det gitt unntak
fra prinsippet om åpne møter. Bakgrunnen var at også kommuner som ikke har de
nødvendige tekniske løsningene skulle kunne ha fjernmøter for å unngå fysiske møter og
dermed redusere mulighetene for smitte.
Andøy kommune har ikke de nødvendige tekniske løsningene på plass. Vi har derfor satt stor
pris på at VOL har sørget for direkte overføring av formannskapets og kommunestyrets
møter på nett i denne tida.
Før vi kan få en løsning for direkte overføring av møtene, er det nødvendig å undersøke
mulige løsninger og kostnader, og ikke minst å sørge for finansiering. Ordføreren vil derfor
be administrasjonen utrede dette som et tiltak som kan tas stilling til i budsjettprosessen.
Odd Arne Andreassen la frem følgende interpellasjon:
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 500 000.
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?
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Hvilken tidsfrist har rådmannen satt på saken?
Rådmannen svarte:
Interpellasjonen stiller spørsmål om hvorfor vedtakene fra 2016 om Lyngmoa og 2017 om
boligtomter Andenes ikke er gjennomført.
Som redegjort for i svar på spørsmål i kommunestyret 25. mai, ble det i 2016 vedtatt at
utbygging av Lyngmoa boligfelt skulle skje i kommunal regi, etter at det var avklart at ingen
private aktører ønsket å bygge ut i privat regi. Planen var å starte med en mindre del av
boligfeltet, og det ble i en budsjettregulering i sak 42/17 bevilget 500.000 kr til
detaljprosjektering. I samme sak ble det bevilget 500.000 kr til detaljprosjektering
boligtomter Andenes.
Grunnen til at prosjekteringsarbeidet for Lyngmoa ikke kom i gang i 2017 var uavklarte
spørsmål rundt eiendomsoverdragelse fra Bleik Utmarksfellesskap i tillegg til liten kapasitet i
teknisk enhet til å håndtere prosjektet. Høsten 2019 ble spørsmålene knyttet til
eiendomsoverdragelsen avklart gjennom at det ble oppnådd enighet med
utmarksfellesskapet. Den formelle overdragelsen til kommunen er ikke på plass på grunn av
manglende underskrifter på dokumenter som har vært sendt til tinglysning. Dette jobber
teknisk med å få på plass i løpet av sommeren.
Våren 2019 kom det i stand en dialog med en privat aktør som var interessert i å starte opp
en gradvis utbygging i privat regi. Dialogen pågår fortsatt, uten at det er kommet fram til en
avklaring om vilkår. På grunn av sykefravær og en krevende situasjon det siste halvåret –
med koronasituasjonen og mange plansaker knyttet til næringsutvikling som måtte
prioriteres framdrift – har det ikke vært kapasitet til å følge opp dialogen med den private
aktøren godt nok. Administrasjonen er fortsatt i dialog med den potensielle utbyggeren om
oppstart av klargjøring av byggetomtene på Lyngmoa. Det var avtalt møte 9. juni, men det
måtte utsettes på grunn av sykdom. Målet er å fremme en sak til politisk behandling i løpet
av høsten med forslag til en løsning/avtale.
Etter at Andøy ble omstillingskommune har teknisk opplevd stor og økende saksmengde i
forbindelsen med utbyggings- og plansaker på teknisk. Selv om kapasiteten og kompetansen
ble styrket med en stilling som arealplanlegger, har det vært nødvendig for teknisk å
prioritere framdrift i saker som gjelder næringsutvikling. Rådmannen har tidligere orientert
kommunestyret om at disse sakene har 1. prioritet, og at dette ville få konsekvenser for
oppfølging av andre saker og for oppfølging av politiske vedtak.
Oppfølging av vedtaket om detaljprosjektering av boligtomter Andenes er et av de
vedtakene dette har fått konsekvenser for.
Omfanget av politiske vedtak og bestillinger som krever rask utredning og oppfølging fra
administrasjonen er større enn administrasjonen har kapasitet til, og det vil alltid være et
etterslep av saker som vi ikke har klart å følge opp som ønsket.
Rådmannen rapporterer hvert år til kontrollutvalget i form av et notat om status oppfølging
av politiske vedtak. Notatet legges også fram for kommunestyret som referat.
Dette notatet inneholder en oversikt over status oppfølging av vedtak siste år, samt
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oppdatert oversikt over status på oppfølging av vedtak fra tidligere år som ikke er ferdig
behandlet.
Når det er sagt, er det nå – i fbm tilrettelegging for etablering av Andøya Space Port - helt
nødvendig å sikre raskere framdrift i arbeidet med nye boligtomter. Hvordan det skal foregå
kommer vi tilbake til i oppfølging av meldingen.

76/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 18.05.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 25.05.20 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Tone Fredriksen (SP) viste til møte 18.05.20, og til sitt oppfølgingsspørsmål angående
gravplasser og fjerning av gravstein fra gamle graver. Da det ikke er gitt svar på spørsmålet,
ber hun om at dette blir besvart.
KS- 76/2020 Vedtak:
Møteprotokollen for møte 18.05.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 25.05.20 godkjennes som den foreligger.

ORIENTERINGER:
Thomas Seines orienterte om prosjekt «Best på jobb» og svarte på spørsmål.
Skolefaglig rådgiver orienterte om fagfornyelse i skolen og svarte på spørsmål.

77/2020: ANDØY KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019
Forslag til vedtak:

ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2019
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2019 med et underskudd på kr
2 912 011,71.
Underskuddet dekkes inn i regnskap 2020 ved bruk av disposisjonsfond (konto 25750001).
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap med et mindreforbruk på kr
14 800,-.
Mindreforbruket avsettes i regnskap 2020 til kapitalfond (konto 25450001).
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ANDØY KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2019
Andøy kommunes årsberetning for 2019 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

Arbeidsmiljøutvalget 02.06.2020:
Behandling:

AMUs leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU tar Andøy kommunes regnskap og årsmelding til orientering.
Leders forslag ble enstemmig vedtatt.
AMU- 01/2020 Vedtak:

AMU tar Andøy kommunes regnskap og årsmelding til orientering.
Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:

Økonomisjef Stein Ivar Johansen orienterte og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 81/2020 Vedtak:

ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2019
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2019 med et
underskudd på kr 2 912 011,71.
Underskuddet dekkes inn i regnskap 2020 ved bruk av disposisjonsfond (konto
25750001).
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap med et
mindreforbruk på kr 14 800,-.
Mindreforbruket avsettes i regnskap 2020 til kapitalfond (konto 25450001).

ANDØY KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2019
Andøy kommunes årsberetning for 2019 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.
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Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Økonomisjef Stein Ivar Johansen informerte om saken og svarte på spørsmål.
John Helmersen (SV) gjorde oppmerksom på feil i paragrafer i Andøy kommunes
finansreglement. Paragrafhenvisningene er ikke tilpasset ny kommunelov.
Ordføreren foreslo at formannskapets innstilling vedtas, og at det blir foretatt gjennomgang
av finansreglementet slik at paragrafhenvisninger samsvarer med ny kommunelov.
Fremlegges til politisk behandling.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 77/2020 Vedtak:

ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2019
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2019 med et
underskudd på kr 2 912 011,71.
Underskuddet dekkes inn i regnskap 2020 ved bruk av disposisjonsfond (konto
25750001).
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap med et
mindreforbruk på kr 14 800,-.
Mindreforbruket avsettes i regnskap 2020 til kapitalfond (konto 25450001).

ANDØY KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2019
Andøy kommunes årsberetning for 2019 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

78/2020: KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2019
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 23.01.20 gitt slik innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar årsmelding 2019 fra det forrige kontrollutvalget til orientering.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 78/2020 Vedtak:

Kommunestyret tar årsmelding 2019 fra det forrige kontrollutvalget til orientering.

79/2020: ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019
Forslag til vedtak:
Årsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.

Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 82/2020 Vedtak:

Årsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.
Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 79/2020 Vedtak:

Årsrapport for Samskap for 2019 tas til orientering.

80/2020: 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)
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

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

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,Side 13 av 46

·

Langvassdalen

Besparelse

ca. kr 9.000,-

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:
Utsettelseforslag 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.
Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
Torfinn Bø (SP) la frem følgende endringsforslag på vegne av SP, H og FRP:
1. Andøy kommunestyre ønsker å komme i dialog med Andøy Energi Holding AS om
overtakelse av drift og vedlikehold av de veilys Andøy kommune i dag drifter.
2. Ordfører fremmer saken i generalforsamling i juni 2020 slik at styret i Andøy Energi
Holding AS blir kjent med saken og kan jobbe videre med forslaget.
3. Det forutsettes at Andøy kommune i samarbeid med Andøy Energi Holding AS kan
legge fram sak om dette til første kommunestyremøte i høst.
4. Kommunestyret forutsetter at videre drift skjer med vekt på trafikksikkerhet og trivsel i
bygder og tettsteder i kommunen.

Votering:
Forslaget fremlagt av Torfinn Bø (SP) på vegne av SP, H og FRP enstemmig vedtatt.
KS- 80/2020 Vedtak:

Torfinn Bø (SP) la frem følgende endringsforslag på vegne av SP, H og FRP:
1. Andøy kommunestyre ønsker å komme i dialog med Andøy Energi Holding AS
om overtakelse av drift og vedlikehold av de veilys Andøy kommune i dag
drifter.
2. Ordfører fremmer saken i generalforsamling i juni 2020 slik at styret i Andøy
Energi Holding AS blir kjent med saken og kan jobbe videre med forslaget.
3. Det forutsettes at Andøy kommune i samarbeid med Andøy Energi Holding AS
kan legge fram sak om dette til første kommunestyremøte i høst.
4. Kommunestyret forutsetter at videre drift skjer med vekt på trafikksikkerhet og
trivsel i bygder og tettsteder i kommunen.
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81/2020: 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.
Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

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

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

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

Samtlige representanter tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
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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- 39/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
John Helmersen (SV) la frem følgende utsettelsesforslag:
Sak om endring i Barnehagestruktur Sør og tilpasninger utsettes til saken har gjennomgått
konsekvensutredning om hvordan kostnader faktisk kan innspares – og saken ta opp igjen i
sammenheng med budsjettarbeidet for år 2121 og revidering av økonomiplanen.
Angjeldende barnehageåret 2021-2022, bes rådmannen legge fram sak om overflytting og
sammenslåing av funksjonen som enhetsleder barnehager til stillingen som skolefaglig rådgiver.

Votering:
Utsettelsforslaget fremlagt av John Helmersen (SV) falt med 4 stemmer for og 19 stemmer
mot.
Formannskapets innstilling vedtatt med 16 stemmer for og 7 stemmer mot.
KS- 81/2020 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

82/2020: Nytt prissystem SFO
Forslag til vedtak:
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1. Vedtektenes §7 om foreldrebetaling endres til følgende:
§7: Foreldrebetaling:

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

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

Formannskapet 04.05.2020:
Behandling:

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

1. Vedtektenes §7 om foreldrebetaling endres til følgende:
§7: Foreldrebetaling:
Se eget vedlegg med satser og innretning for foreldrebetaling.
Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling. Som en hovedregel gjøres dette
i budsjettbehandlingen i desember, og de nye satsene trer i kraft fra 01.08. påfølgende
år.
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,
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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.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 82/2020 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,
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innen 31.12.2021.

83/2020: 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
· 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.
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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.
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.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
Vibeke Strøm-Fosse (MDG) la på vegne av MDG, AP og SV frem følgende endringsforslag til punkt 1:
1. Fast ansatte arbeidstakere i Andøy kommune gis derfor mulighet til å ta ut 2 ukers ekstra ferietid
med lønn.

Votering:
Punkt 1
Formannskapets innstilling vedtatt med 14 stemmer for, mot 9 stemmer for forslaget
fremlagt av Vibeke Strøm-Fosse (MDG) på vegne av MDG, AP og SV.
Punkt 2
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Enstemmig vedtatt.
KS- 83/2020 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.

84/2020: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2020
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2020:

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

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

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

3. Avviksrapportering drift og investering utsettes til høsten (rapportering pr. 31.07.20)
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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.
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
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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
Redusert avdragsbetaling låneopptak
Sum
Tilføres budsjettert avsetning fond

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

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

3. Avviksrapportering 1. tertial(4mnd) 2020 legges frem for behandling juni 2020.
Samtlige representanter tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
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.
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KS- 42/2020 Vedtak:

Saken utsettes frem til avviksrapport legges frem i junimøtet.
Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av Senterpartiet frem følgende endringsforslag til punkt 1 :
Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2020:
Virkning 2020
Endring barnehagestruktur *
-455.000
Opphør tilskudd aktivitet barn og unge
0
Veg og gatelys – stenging kretser/tiltak
-70.000
Ferister – fjerne tiltaket
0
50% reduksjon stilling helsestasjon
0
Søppelhåndtering
-100.000
Nytt betalingssystem SFO
-50.000
Endring seniortiltak
-140.000
Redusert avdragsbetaling lån
-6.000.000
Strukturtiltak **
-105.000
Reduserte strømutgifter
-60.000
Sum
-6.980.000
Tilføres budsjettert avsetning fond

6.980.000

* Inkludert innsparing teknisk
** Reduksjon spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage fra nyt
barnehageår/skoleår.

Votering:
Punkt 1
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av Senterpartiet enstemmig vedtatt.
Punkt 2
Enstemmig vedtatt.
Punkt 3
Enstemmig vedtatt.
KS- 84/2020 Vedtak:

Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2020:

Endring barnehagestruktur *

Virkning 2020
-455.000
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Opphør tilskudd aktivitet barn og unge
Veg og gatelys – stenging kretser/tiltak
Ferister – fjerne tiltaket
50% reduksjon stilling helsestasjon
Søppelhåndtering
Nytt betalingssystem SFO
Endring seniortiltak
Redusert avdragsbetaling lån
Strukturtiltak **
Reduserte strømutgifter
Sum
Tilføres budsjettert avsetning fond

0
-70.000
0
0
-100.000
-50.000
-140.000
-6.000.000
-105.000
-60.000
-6.980.000
6.980.000

* Inkludert innsparing teknisk
** Reduksjon spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage fra nyt
barnehageår/skoleår.
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)

85/2020: ALKOHOLPOLIITISK HANDLINGSPLAN - REVISJON
Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar forslag til revidert Alkoholpolitisk handlingsplan slik den foreligger.

Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:
Torfinn Bø (SP) la på vegne av Senterpartiet frem følgende endringsforslag til første avsnitt § 1
målsetting:
Målsetting er å sørge for at alkoholforbruk/alkoholomsetning skjer i kontrollerte former slik at en kan
forebygge misbruk og dermed redusere helseskader knyttet til misbruk.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag med endring fremlagt av
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Torfinn Bø (SP) på vegne av Senterpartiet for første avsnitt i § 1.
FS- 90/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar forslag til revidert Alkoholpolitisk handlingsplan med følgende
endring av første avsnitt § 1:
Målsetting er å sørge for at alkoholforbruk/alkoholomsetning skjer i kontrollerte former slik
at en kan forebygge misbruk og dermed redusere helseskader knyttet til misbruk.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag til § 6 b):
Det kan gis totalt tre skjenkebevillinger til en enkelt bestemt anledning, hvorav en for øl, vin og
brennevin og to for øl og vin.

Votering:
Endringsforslaget til § 6 b) fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) vedtatt med 14
stemmer for og 9 stemmer mot.
Formannskapets innstilling for resten av planen enstemmig vedtatt.

KS- 85/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar forslag til revidert Alkoholpolitisk handlingsplan med følgende
endringer:
§ 1 ,første avsnitt:
Målsetting er å sørge for at alkoholforbruk/alkoholomsetning skjer i kontrollerte former slik
at en kan forebygge misbruk og dermed redusere helseskader knyttet til misbruk.
§ 6 b):
Det kan gis totalt tre skjenkebevillinger til en enkelt bestemt anledning, hvorav en for øl, vin og
brennevin og to for øl og vin.

86/2020: ENDRING AV BEVILLINGSPERIODEN FOR SALGS- OG
SKJENKEBEVILLINGER
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre innvilger videreføring av gjeldende salgs- og skjenkebevillinger for nye fire år
for følgende salgssteder og etablissement (jfr. Alkoholloven § 1 – 6):
Salgssteder
·

AS Vinmonopolet, Sjøgata 21, Andenes
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Th. Benjaminsen AS, Joker Risøyhamn, Risøyhamn, org. nr. 957 857 159
Otto A. Haugen AS, Otto A. Haugen Eftf. AS, Risøyhamn, org. nr. 974 374 323
Åse Servicesenter AS, Åse, org. nr. 853 005 622
Coop Marked Dverberg, Dverberg, org. nr. 946 231 819
Coop Prix AS, Storgata 71, Andenes, org. nr. 946 231 819
Anders Lian Fagerli AS, Rema 1000, Industriveien 7, Andenes, org. nr. 915 390 161
Bunnpris Andenes AS, Myrveien 1, Andenes, org. nr. 991 611 444
Andenes Matsenter AS, Bunnpris, Storgata 19, Andenes, org. nr. 915 411 215
Bleik Trading AS, Joker Bleik, Skoleveien 45, Bleik, org. nr. 990 551 200
Nordmela Landhandleri og Kafe AS, Nordmela, org. nr. 914 798 183

Skjenkesteder
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hvalsafari AS, 2 etg. i Hamnegata 1 C, Andenes, org. nr. 954 583 996
Værbakken Pub v/ Anne Louise Juvberget, Fr. Nansensgt. 1, Andenes, org. nr. 995 845 719
Andenes Pizza og Kaffebar AS, Sjøgata 19, Andenes, org. nr. 918 977 759
Hotell Marena AS, Storgata 15, Andenes, org. nr. 993 553 204
Arresten AS, Prinsensgt. 6, Andenes, org. nr. 919 692 502
Orion Restaurant og Fritid AS, Hamnegata 33, Andenes, org. nr. 916 760 107
Dags AS, Lysthuset, Storgata 51, Andenes, org. nr. 968 391 704
Andøy Hotell og Restaurantdrift AS, Thon Hotel, Storgata 53, Andenes, org. nr. 959 159 637
Skomakerstura Café v/Svenn-Inge Andreassen, Risøyhamn, org. nr. 980 484 807
Nordtun gård v/ May E og Stig Johannessen, Bø, org. nr. 977 027 144
Smia Pub og Café v/ Dag Jørgensen, Bleik, org. nr. 985 041 172
Andøy Friluftssenter AS, Buksnesfjord, org. nr. 999 318 843
Havnehuset AS, Dverberg, org. nr. 881 160 862
Seppola Kultur og Aktivitet, Bø, org. nr. 992 235 918

Havnehuset AS, org. nr. 881 160 862, innvilges dispensasjon fra kravet om stedfortreder for
skjenkestyrer.

Seppola Kultur og Aktivitet v/Lisbeth Seppola, org. 992 235 918, innvilges dispensasjon fra kravet om
stedfortreder for skjenkestyrer.

Bevillingene opphører senest 30. september 2024 (året etter at nytt kommunestyre tiltrer).

Det forutsettes at retningslinjene i Alkoholpolitisk handlingsplan for Andøy kommune følges.

Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 91/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre innvilger videreføring av gjeldende salgs- og skjenkebevillinger for nye
fire år for følgende salgssteder og etablissement (jfr. Alkoholloven § 1 – 6):
Salgssteder
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

AS Vinmonopolet, Sjøgata 21, Andenes
Th. Benjaminsen AS, Joker Risøyhamn, Risøyhamn, org. nr. 957 857 159
Otto A. Haugen AS, Otto A. Haugen Eftf. AS, Risøyhamn, org. nr. 974 374 323
Åse Servicesenter AS, Åse, org. nr. 853 005 622
Coop Marked Dverberg, Dverberg, org. nr. 946 231 819
Coop Prix AS, Storgata 71, Andenes, org. nr. 946 231 819
Anders Lian Fagerli AS, Rema 1000, Industriveien 7, Andenes, org. nr. 915 390 161
Bunnpris Andenes AS, Myrveien 1, Andenes, org. nr. 991 611 444
Andenes Matsenter AS, Bunnpris, Storgata 19, Andenes, org. nr. 915 411 215
Bleik Trading AS, Joker Bleik, Skoleveien 45, Bleik, org. nr. 990 551 200
Nordmela Landhandleri og Kafe AS, Nordmela, org. nr. 914 798 183

Skjenkesteder
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hvalsafari AS, 2 etg. i Hamnegata 1 C, Andenes, org. nr. 954 583 996
Værbakken Pub v/ Anne Louise Juvberget, Fr. Nansensgt. 1, Andenes, org. nr.
995 845 719
Andenes Pizza og Kaffebar AS, Sjøgata 19, Andenes, org. nr. 918 977 759
Hotell Marena AS, Storgata 15, Andenes, org. nr. 993 553 204
Arresten AS, Prinsensgt. 6, Andenes, org. nr. 919 692 502
Orion Restaurant og Fritid AS, Hamnegata 33, Andenes, org. nr. 916 760 107
Dags AS, Lysthuset, Storgata 51, Andenes, org. nr. 968 391 704
Andøy Hotell og Restaurantdrift AS, Thon Hotel, Storgata 53, Andenes, org. nr.
959 159 637
Skomakerstua Café v/Svenn-Inge Andreassen, Risøyhamn, org. nr. 980 484 807
Nordtun gård v/ May E og Stig Johannessen, Bø, org. nr. 977 027 144
Smia Pub og Café v/ Dag Jørgensen, Bleik, org. nr. 985 041 172
Andøy Friluftssenter AS, Buksnesfjord, org. nr. 999 318 843
Havnehuset AS, Dverberg, org. nr. 881 160 862
Seppola Kultur og Aktivitet, Bø, org. nr. 992 235 918

Havnehuset AS, org. nr. 881 160 862, innvilges dispensasjon fra kravet om stedfortreder for
skjenkestyrer.

Seppola Kultur og Aktivitet v/Lisbeth Seppola, org. 992 235 918, innvilges dispensasjon fra
kravet om stedfortreder for skjenkestyrer.
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Bevillingene opphører senest 30. september 2024 (året etter at nytt kommunestyre tiltrer).

Det forutsettes at retningslinjene i Alkoholpolitisk handlingsplan for Andøy kommune følges.

Torfinn Bø (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 22 representanter var til stede.
Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 86/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre innvilger videreføring av gjeldende salgs- og skjenkebevillinger for nye
fire år for følgende salgssteder og etablissement (jfr. Alkoholloven § 1 – 6):
Salgssteder
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

AS Vinmonopolet, Sjøgata 21, Andenes
Th. Benjaminsen AS, Joker Risøyhamn, Risøyhamn, org. nr. 957 857 159
Otto A. Haugen AS, Otto A. Haugen Eftf. AS, Risøyhamn, org. nr. 974 374 323
Åse Servicesenter AS, Åse, org. nr. 853 005 622
Coop Marked Dverberg, Dverberg, org. nr. 946 231 819
Coop Prix AS, Storgata 71, Andenes, org. nr. 946 231 819
Anders Lian Fagerli AS, Rema 1000, Industriveien 7, Andenes, org. nr. 915 390 161
Bunnpris Andenes AS, Myrveien 1, Andenes, org. nr. 991 611 444
Andenes Matsenter AS, Bunnpris, Storgata 19, Andenes, org. nr. 915 411 215
Bleik Trading AS, Joker Bleik, Skoleveien 45, Bleik, org. nr. 990 551 200
Nordmela Landhandleri og Kafe AS, Nordmela, org. nr. 914 798 183

Skjenkesteder
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hvalsafari AS, 2 etg. i Hamnegata 1 C, Andenes, org. nr. 954 583 996
Værbakken Pub v/ Anne Louise Juvberget, Fr. Nansensgt. 1, Andenes, org. nr.
995 845 719
Andenes Pizza og Kaffebar AS, Sjøgata 19, Andenes, org. nr. 918 977 759
Hotell Marena AS, Storgata 15, Andenes, org. nr. 993 553 204
Arresten AS, Prinsensgt. 6, Andenes, org. nr. 919 692 502
Orion Restaurant og Fritid AS, Hamnegata 33, Andenes, org. nr. 916 760 107
Dags AS, Lysthuset, Storgata 51, Andenes, org. nr. 968 391 704
Andøy Hotell og Restaurantdrift AS, Thon Hotel, Storgata 53, Andenes, org. nr.
959 159 637
Skomakerstura Café v/Svenn-Inge Andreassen, Risøyhamn, org. nr. 980 484 807
Nordtun gård v/ May E og Stig Johannessen, Bø, org. nr. 977 027 144
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·
·
·
·

Smia Pub og Café v/ Dag Jørgensen, Bleik, org. nr. 985 041 172
Andøy Friluftssenter AS, Buksnesfjord, org. nr. 999 318 843
Havnehuset AS, Dverberg, org. nr. 881 160 862
Seppola Kultur og Aktivitet, Bø, org. nr. 992 235 918

Havnehuset AS, org. nr. 881 160 862, innvilges dispensasjon fra kravet om stedfortreder for
skjenkestyrer.

Seppola Kultur og Aktivitet v/Lisbeth Seppola, org. 992 235 918, innvilges dispensasjon fra
kravet om stedfortreder for skjenkestyrer.

Bevillingene opphører senest 30. september 2024 (året etter at nytt kommunestyre tiltrer).

Det forutsettes at retningslinjene i Alkoholpolitisk handlingsplan for Andøy kommune følges.

87/2020: PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN 2020 - 2023
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 12.03.20, sak 10/20 gitt slik innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret vil be om at det i inneværende valgperiode blir foretatt eierskapskontroll
(selskapskontroll) i følgende kommunalt/interkommunalt eide selskaper:
·
·
·
·
·

Andøy Havn KF
Vesterålen Interkommunale legevakt
Vesterålen Vekst AS
Andøy Energi AS
Reno Vest IKS

2. Kontrollen skal omfatte følgende:
·
·
·
·

Kontroll av virksomheten opp mot selskapets vedtekter og formålsparagraf.
Kontroll av rutiner innenfor økonomisk intern kontroll av HMS.
En utvidet regnskapsanalyse – driver selskapene på en økonomisk forsvarlig måte, og driver
de i tråd med lover og regler.
Kvalitetssikringen i selskapene.

3. Når det gjelder de interkommunale selskapene bør eierskapskontrollen tas opp og samkjøres med
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de andre eierkommunene i Vesterålen.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 87/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret vil be om at det i inneværende valgperiode blir foretatt eierskapskontroll
(selskapskontroll) i følgende kommunalt/interkommunalt eide selskaper:
·
·
·
·
·

Andøy Havn KF
Vesterålen Interkommunale legevakt
Vesterålen Vekst AS
Andøy Energi AS
Reno Vest IKS

2. Kontrollen skal omfatte følgende:
·
·
·
·

Kontroll av virksomheten opp mot selskapets vedtekter og formålsparagraf.
Kontroll av rutiner innenfor økonomisk intern kontroll av HMS.
En utvidet regnskapsanalyse – driver selskapene på en økonomisk forsvarlig måte,
og driver de i tråd med lover og regler.
Kvalitetssikringen i selskapene.

3. Når det gjelder de interkommunale selskapene bør eierskapskontrollen tas opp og
samkjøres med de andre eierkommunene i Vesterålen.

Bjørn Roger Steen (AP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 21 representanter var til
stede.
88/2020: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2020
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 12.03.20, sak 09/20 gitt slik innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret ber om at det i inneværende valgperiode blir iverksatt forvaltningsrevisjon
av følgende områder:

·

Pleie- og omsorgssektoren
Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på tjenestekvaliteten og ressursbruken i
Side 31 av 46

pleie- og omsorgssektoren. Det innebærer en kartlegging av hvorvidt tjenesten som gis
er i tråd med kravet til forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesteloven, herunder om
kommunen overholder bestemmelse om kvalitetssikring i forskrift om pleie- og
omsorgstjeneste og forskrift om internkontroll.
·

Samhandlingsreformen
Formålet med dette prosjektet er å få undersøkt hvordan Andøy kommune har handtert
implementeringen av samhandlingsreformen. Blant annet bør en få kartlagt
konsekvensene av Samhandlingsreformen i Andøy kommune. Er det etablert system som
sikrer tilstrekkelig oppfølging av pasienter før, under og etter sykehusopphold. Hvilke
økonomiske konsekvenser samhandlingsreformen har fått for Andøy kommune.

·

Byggesaksbehandlingen i Andøy kommune
Formålet med dette prosjektet er å få undersøkt om kommunen sikrer god
saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrift på området, og om brukerne får god
service i byggesaker.

·

Undervisningssektoren
Formålet med prosjektet er å få undersøkt hvordan Andøy kommune som skoleeier og
de to kommunale skolene (Andenes og Risøyhamn) arbeider for å fremme trivsel og gode
læringsmiljøer, samt hvordan en sikrer at utfordringer i læringsmiljøet og mobbing
avdekkes og handteres i samsvar med opplæringsloven.

·

Partssamarbeidet arbeidsgiver og arbeidstakere
Formålet med dette prosjektet er å få undersøkt hvordan kommunen praktiserer
partssamarbeidet som er nedfelt i Hovedavtalen KS, tariffavtalene og Arbeidsmiljøloven,
sammenholdt med de sentrale parters intensjoner – da dette er viktig for å sikre et
velfungerende tjenesteapparat i kommunen.

2. Kommunestyret forutsetter at ved bestilling av forvaltningsrevisjon så er det de
forannevnte områder som vil være avgjørende for hva som blir hovedfokus i de enkelte
prosjekt, og hvilke undersøkelsesperspektiver som skal legges til grunn. Perspektivene vil
komme til uttrykk gjennom de problemstillinger som stilles og de avgrensninger som gjøres
når bestillingen settes i verk.
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
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KS- 88/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret ber om at det i inneværende valgperiode blir iverksatt
forvaltningsrevisjon av følgende områder:

·

Pleie- og omsorgssektoren
Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på tjenestekvaliteten og
ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren. Det innebærer en kartlegging av
hvorvidt tjenesten som gis er i tråd med kravet til forsvarlighet i helse- og
omsorgstjenesteloven, herunder om kommunen overholder bestemmelse om
kvalitetssikring i forskrift om pleie- og omsorgstjeneste og forskrift om
internkontroll.

·

Samhandlingsreformen
Formålet med dette prosjektet er å få undersøkt hvordan Andøy kommune har
handtert implementeringen av samhandlingsreformen. Blant annet bør en få
kartlagt konsekvensene av Samhandlingsreformen i Andøy kommune. Er det
etablert system som sikrer tilstrekkelig oppfølging av pasienter før, under og etter
sykehusopphold. Hvilke økonomiske konsekvenser samhandlingsreformen har
fått for Andøy kommune.

·

Byggesaksbehandlingen i Andøy kommune
Formålet med dette prosjektet er å få undersøkt om kommunen sikrer god
saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrift på området, og om brukerne får
god service i byggesaker.

·

Undervisningssektoren
Formålet med prosjektet er å få undersøkt hvordan Andøy kommune som
skoleeier og de to kommunale skolene (Andenes og Risøyhamn) arbeider for å
fremme trivsel og gode læringsmiljøer, samt hvordan en sikrer at utfordringer i
læringsmiljøet og mobbing avdekkes og handteres i samsvar med
opplæringsloven.

·

Partssamarbeidet arbeidsgiver og arbeidstakere
Formålet med dette prosjektet er å få undersøkt hvordan kommunen praktiserer
partssamarbeidet som er nedfelt i Hovedavtalen KS, tariffavtalene og
Arbeidsmiljøloven, sammenholdt med de sentrale parters intensjoner – da dette
er viktig for å sikre et velfungerende tjenesteapparat i kommunen.

2. Kommunestyret forutsetter at ved bestilling av forvaltningsrevisjon så er det de
forannevnte områder som vil være avgjørende for hva som blir hovedfokus i de
enkelte prosjekt, og hvilke undersøkelsesperspektiver som skal legges til grunn.
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Perspektivene vil komme til uttrykk gjennom de problemstillinger som stilles og de
avgrensninger som gjøres når bestillingen settes i verk.
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i
planen.

89/2020: STRATEGISK PLAN 2020-2023 FOR NÆRINGS- OG MILJØVIRKEMIDLENE I
LANDBRUKET
Forslag til vedtak:
Andøy kommune godkjenner «Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen 2020-2023» for nærings- og
miljøvirkemidlene i landbruket.

Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 83/2020 Vedtak:

Andøy kommune godkjenner «Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen 2020-2023» for
nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket.
Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 89/2020 Vedtak:

Andøy kommune godkjenner «Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen 2020-2023» for
nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket.

90/2020: Fastsettelse av planprogram for Andøy industripark, Fiskenes
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter «Planprogram for Andøy industripark, Fiskenes», datert
07.05.2020, med plan-ID 1871-201904, som grunnlag for videre planlegging.
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2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3. ledd.

Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 86/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret fastsetter «Planprogram for Andøy industripark, Fiskenes», datert
07.05.2020, med plan-ID 1871-201904, som grunnlag for videre planlegging.

2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3.
ledd.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 90/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret fastsetter «Planprogram for Andøy industripark, Fiskenes», datert
07.05.2020, med plan-ID 1871-201904, som grunnlag for videre planlegging.

2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3.
ledd.

91/2020: Fastsettelse av planprogram for Andøy industripark, Breivik
Forslag til vedtak:
Kommunestyret fastsetter «Planprogram for Andøy industripark, Breivik», datert 07.05.2020, med
plan-ID 1871-201903, som grunnlag for videre planlegging.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3. ledd.
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Formannskapet 02.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 87/2020 Vedtak:

Kommunestyret fastsetter «Planprogram for Andøy industripark, Breivik», datert
07.05.2020, med plan-ID 1871-201903, som grunnlag for videre planlegging.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3. ledd.
Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 91/2020 Vedtak:

Kommunestyret fastsetter «Planprogram for Andøy industripark, Breivik», datert
07.05.2020, med plan-ID 1871-201903, som grunnlag for videre planlegging.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 2. ledd og 12-9, 3. ledd.

92/2020: Referatsaker
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Møteplan 2. halvår 2020
Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget 28.05.20
Årsberetning 2019 Andøy Frivilligsentral
Årsmelding 2019 Andøy Kirkelige Fellesråd
Ny politivedtekt for Andøy kommune

Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

KS- 92/2020 Vedtak:
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Referatene tas til etterretning.

93/2020: MELDING TIL KOMMUNESTYRET ETTER VEDTAK OM ETABLERING AV
ANDØYA SPACE PORT
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar meldingen til orientering og ber om at det utarbeides en sak til politisk
behandling basert på retningen og føringene i denne meldingen.
Kommunestyret ber også styret i Samskap igangsette et arbeid med å klargjøre mulige endringer i
omstillingsplanen og handlingsplanen for 2020.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar meldingen til orientering og ber om at det utarbeides en sak til politisk
behandling basert på retningen og føringene i denne meldingen.
2. Samskap gis i oppdrag å utrede handlingsrommet tilknyttet bruk av omstillingsmidler for å legge til
rette for etablering av et industriområde tilknyttet Andøy Spaceport.
3. Kommunestyret ønsker at Samskap spesielt skal utrede anvendelse av omstillingsmidler for
etablering av et kommunalt utviklingsselskap som forestår planlegging, utbygging og drift av
industriområdet.
4. Kommunestyret forutsetter at eventuelle konsekvenser for omstillingsplanene og handlingsplaner
blir redegjort for.

Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag:
Ordene "og føringene" tar ut i første avsnitt.

Votering:
Endringsforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) falt med 6 stemmer for og 15
stemmer mot.
Forslaget fremlagt av ordføreren vedtatt med 17 stemmer for og 4 stemmer mot.
KS- 93/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret tar meldingen til orientering og ber om at det utarbeides en sak til politisk
behandling basert på retningen og føringene i denne meldingen.
2. Samskap gis i oppdrag å utrede handlingsrommet tilknyttet bruk av omstillingsmidler for å
legge til rette for etablering av et industriområde tilknyttet Andøy Spaceport.
3. Kommunestyret ønsker at Samskap spesielt skal utrede anvendelse av omstillingsmidler
for etablering av et kommunalt utviklingsselskap som forestår planlegging, utbygging og drift
av industriområdet.
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4. Kommunestyret forutsetter at eventuelle konsekvenser for omstillingsplanene og
handlingsplaner blir redegjort for.

94/2020: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.2020
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.20 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det praktiseres innkjøps- og vikarstopp ut året,
som skissert i saksutredningen.
Formannskapet 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 98/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.20 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det praktiseres innkjøps- og vikarstopp ut året,
som skissert i saksutredningen.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP, H og FRP frem følgende forslag til nytt punkt 3 og 4:
3.
Rådmannen vurderer stillingsstopp og kommer tilbake til kommunestyret med sak om dette.
4.
Alle enheter leverer nedbemanningsplan for enheten der en prioriterer stillinger for nedbemanning
og det gis en konsekvensbeskrivelse.
Fokus i arbeidet på ledelse og administrasjon.
Det forutsettes en bred deltakelse fra partene i arbeidslivet.
Framlegges på stormøtet i oktober.

Votering:
Punkt 1 og 2
Enstemmig vedtatt.
Punkt 3
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP, H og FRP enstemmig vedtatt.
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Punkt 4
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP, H og FRP enstemmig vedtatt.
KS- 94/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.20 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det praktiseres innkjøps- og vikarstopp ut året,
som skissert i saksutredningen.
3. Rådmannen vurderer stillingsstopp og kommer tilbake til kommunestyret med sak om
dette.
4. Alle enheter leverer nedbemanningsplan for enheten der en prioriterer stillinger for
nedbemanning og det gis en konsekvensbeskrivelse.
Fokus i arbeidet på ledelse og administrasjon.
Det forutsettes en bred deltakelse fra partene i arbeidslivet.
Framlegges på stormøtet i oktober.

95/2020: VEDTEKTSENDRINGER VESTERÅLEN REGIONRÅD
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre godkjenner vedlagte endring av vedtekter for Vesterålen regionråd.
Formannskapet 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 99/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner vedlagte endring av vedtekter for Vesterålen regionråd.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 95/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner vedlagte endring av vedtekter for Vesterålen regionråd.
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Beate Sellevold (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 20 representanter var til
stede.

96/2020: PROGRAMSTYRE FOR SAMSKAP 2019 - 2023 - VALG AV NESTLEDER
Forslag til vedtak:
Ordfører Knut A. Nordmo velges som styremedlem til programstyret i Samskap.
Nestleder for programstyret i Samskap velges av styret i Samskap.

Kommunestyret 02.03.2020:
Behandling:

Saken utsettes på grunn av brannalarm/branntilløp.

KS- 20/2020 Vedtak:

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Ordføreren informerte om bakgrunnen for saken, og at i henhold til ny kommunelov må
leder og nestleder velges av kommunestyret. Ordføreren foreslo at Odd Roger Enoksen ble
valgt som nestleder.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 96/2020 Vedtak:

Ordfører Knut A. Nordmo velges som styremedlem til programstyret i Samskap.
Som ny nestleder for programstyret i Samskap velges:
Odd Roger Enoksen

97/2020: ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2019, datert
27.02.20, samt til kontrollutvalgets behandling i møte 28.05.20, og godkjenner
særregnskap og årsberetning for 2019 for Andøy havn KF.
2. Mindreforbruket, kr. 229 701,30, disponeres av Andøy Havn KF.
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Formannskapet 15.06.2020:
Behandling:

Tone Fredriksen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i Andøy Havn KF.
Hun fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som varamedlem til styret i Andøy
Havn KF. Han fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til stede.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) foreslo at Tone Fredriksen (SP) og Knut A. Nordmo
(SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Fredriksen (SP) erklæres habil.
Knut A. Nordmo (SP) erklæres habil.
Tone Fredriksen (SP) og Knut A. Nordmo (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Ordfører Knut A. Nordmo overtok møteledelsen.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 100/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2019,
datert 27.02.20, samt til kontrollutvalgets behandling i møte 28.05.20, og
godkjenner særregnskap og årsberetning for 2019 for Andøy havn KF.
2. Mindreforbruket, kr. 229 701,30, disponeres av Andøy Havn KF.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Tone Fredriksen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i Andøy Havn KF.
Hun fratrådte under behandlingen, 19 representanter var til stede.
Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som varamedlem til styret i
Andøy Havn KF. Han fratrådte under behandlingen, 18 representanter var til stede.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.

Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) foreslo at Tone Fredriksen (SP) og Knut A. Nordmo
(SP) ble erklært habil.
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Votering:
Tone Fredriksen (SP) erklæres habil.
Knut A. Nordmo (SP) erklæres habil.
Tone Fredriksen (SP) og Knut A. Nordmo (SP) tiltrådte, 20 representanter var til stede.
Ordfører Knut A. Nordmo overtok møteledelsen.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KS- 97/2020 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2019,
datert 27.02.20, samt til kontrollutvalgets behandling i møte 28.05.20, og
godkjenner særregnskap og årsberetning for 2019 for Andøy havn KF.
2. Mindreforbruket, kr. 229 701,30, disponeres av Andøy Havn KF.

98/2020: Orientering om forslag til ny opplæringslov
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.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 98/2020 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.

99/2020: VALG AV REPRESENTANTER TIL ANDØY HAVN KF 2019 - 2023
Forslag til vedtak:
Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Andøy Havn KF velges:
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Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1.

1

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

Leder:
Nestleder:

Valgnemnda 20.05.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
VN- 06/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
Kommunestyret 25.05.2020:
Behandling:

KS- 61/2020 Vedtak:

Saken er tatt ut av sakslisten.
Valgnemnda 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 11/2020 Vedtak:

Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Andøy Havn KF velges:

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:
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1. John Petter Karlsen
2. Odd Arne Mikkelsen
3. Berit Pettersen
4. Andreas Haugen
5. Arne Robert Svendsen
6. Sylvi Beate Sørensen
7. Hege Bjørkmo Ellingsen

1. Lill Pettersen
2. Eirik Norvoll
3. Magnar Haraldsvik
4. Ole J. Nilsen
5. Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
6. Kate Marie Eliassen
7. Bengt Erik Høyning

Leder:
John Petter Karlsen
Nestleder: Andreas Haugen

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 99/2020 Vedtak:

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

Personlige varamedlemmer:

1. John Petter Karlsen
2. Odd Arne Mikkelsen
3. Berit Pettersen
4. Andreas Haugen
5. Arne Robert Svendsen
6. Sylvi Beate Sørensen
7. Hege Bjørkmo Ellingsen

1. Lill Pettersen
2. Eirik Norvoll
3. Magnar Haraldsvik
4. Ole J. Nilsen
5. Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
6. Kate Marie Eliassen
7. Bengt Erik Høyning

Leder:
John Petter Karlsen
Nestleder: Andreas Haugen

100/2020: UTTALELSE: FORSVAR VELFERDEN - STOPP KOMMUNESKRISA
Forslag til vedtak:

Forslag til uttalelse lagt frem i kommunestyremøte den 15.06.20.

Kommunestyret 15.06.2020:
Behandling:
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John Helmersen (SV) la frem følgende forslag til uttalelse:
Forsvar velferden - stopp kommunekrisa!
Vi står foran ei krise i kommune-Norge. Budsjettkutt i kommunen betyr å kutte i tjenester som folk
er avhengige av. Kommunens utgifter er til å lønne læreren til ungene våre, alle dem som tar seg av
våre eldre på sykehjemmene, renholderne som holder oss friske og de som står opp midt på natta
for å brøyte veier. Når kommunene må kutte, mister vi ikke bare arbeidsplasser; vi mister tryggheten
som velferden gir oss. Det rammer alle.
Økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid. Regjeringa sier
kommunene har fått mer penger. Men både oppgaver og lovkrav fra staten er blitt flere - og
innbyggerne trenger tjenester fra kommunen. Koronakrisa gjør situasjonen verre. Mange kommuner
har store tap av skatteinntekter og høye ekstrautgifter. Økonomien er skrapa og situasjonen er svært
alvorlig.
Hvis ikke regjeringa og Stortinget tar alvoret innover seg, risikerer vi oppsigelser av kommunalt
ansatte. Mens ansatte innen renhold, renovasjon, helse, omsorg, utdanning og transport har fått
folkets applaus fordi de med risiko for egen helse holdt samfunnet i gang under krisa, møter
regjeringa dem nå med verst tenkelige framtidsutsikter: et nulloppgjør og fare for å miste jobben.
Med overføringer til kommuner og fylker som står i forhold til oppgavene, kan tjenester sikres og
flere få arbeid. Opprusting av samfunn er god krisepolitikk. I stedet for å si opp folk, kan vi videreføre
gode tjenester, pusse opp kommunale bygg og sørge for oppdrag til det lokale næringslivet. Det
lokale sjølstyret kan ikke reduseres til kampen om hvor det skal kuttes. Vi krever ressurser til å
utvikle lokalsamfunna og sikre gode tjenester. Vi krever at:
·
Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisen må
dekkes fullt ut.
·
Det må komme ei krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedrifter og arbeid og
tjenester i kommunene.
·
Det må komme en kraftig økning i økonomiske overføringer til kommuner og fylker i neste
års statsbudsjett.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 100/2020 Vedtak:

Forsvar velferden - stopp kommunekrisa!
Vi står foran ei krise i kommune-Norge. Budsjettkutt i kommunen betyr å kutte i tjenester
som folk er avhengige av. Kommunens utgifter er til å lønne læreren til ungene våre, alle
dem som tar seg av våre eldre på sykehjemmene, renholderne som holder oss friske og de
som står opp midt på natta for å brøyte veier. Når kommunene må kutte, mister vi ikke bare
arbeidsplasser; vi mister tryggheten som velferden gir oss. Det rammer alle.
Økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid. Regjeringa sier
kommunene har fått mer penger. Men både oppgaver og lovkrav fra staten er blitt flere - og
innbyggerne trenger tjenester fra kommunen. Koronakrisa gjør situasjonen verre. Mange
kommuner har store tap av skatteinntekter og høye ekstrautgifter. Økonomien er skrapa og
situasjonen er svært alvorlig.
Hvis ikke regjeringa og Stortinget tar alvoret innover seg, risikerer vi oppsigelser av
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kommunalt ansatte. Mens ansatte innen renhold, renovasjon, helse, omsorg, utdanning og
transport har fått folkets applaus fordi de med risiko for egen helse holdt samfunnet i gang
under krisa, møter regjeringa dem nå med verst tenkelige framtidsutsikter: et nulloppgjør og
fare for å miste jobben.
Med overføringer til kommuner og fylker som står i forhold til oppgavene, kan tjenester
sikres og flere få arbeid. Opprusting av samfunn er god krisepolitikk. I stedet for å si opp
folk, kan vi videreføre gode tjenester, pusse opp kommunale bygg og sørge for oppdrag til
det lokale næringslivet. Det lokale sjølstyret kan ikke reduseres til kampen om hvor det skal
kuttes. Vi krever ressurser til å utvikle lokalsamfunna og sikre gode tjenester. Vi krever at:
·
Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av
koronakrisen må dekkes fullt ut.
·
Det må komme ei krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedrifter og
arbeid og tjenester i kommunene.
·
Det må komme en kraftig økning i økonomiske overføringer til kommuner og fylker
i neste års statsbudsjett.
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