ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

14.07.2020
Teams

Møtetid:
Saksnr.: 101-104/20

Møtende Medlemmer
Kjell Are Johansen
Matz Abrahamsen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Tone Fredriksen

Parti
AP
H
SP
SP
SP

Forfall meldt fra følgende
medl.
Yngve Laukslett
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Parti

Møteleder:
Fra adm. møtte:
Utlevert i møtet:

SP
SV

Kl. 14:00 - 15:45

Følgende varamedl.
møtte
Marita Thanke Hansen
Arne Robert Svendsen

Parti
SP
MDG

Knut Nordmo
Kirsten L. Pedersen

Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Knut A. Nordmo
Ordfører

Sakliste
Sak nr.
101/2020
102/2020
103/2020
104/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP
FOR BYGGING OG DRIFT AV INDUSTRIOMRÅDE
EKSTRA TILDELTE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD PRIORITERING
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Ordføreren ønsket velkommen og foretok navneopprop.
101/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader

Formannskapet 14.07.2020:

FS- 101/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

102/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 14.07.2020:
Behandling:

Merknader til sakslisten:
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om Risøyhamn legekontor samt om varsel om
tvangsmulkt.
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål om Risøyhamn legekontor.
Tone Fredriksen (SP) varslet spørsmål om Risøyhamn legekontor.
Sakslista ble deretter godkjent.
FS- 102/2020 Vedtak:
Sakslista godkjennes med tillegg av meldte spørsmål.

103/2020: ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP FOR BYGGING OG
DRIFT AV INDUSTRIOMRÅDE
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune vil legge til rette for ringvirkninger tilknyttet etableringen av Andøya
Spaceport gjennom å opprette et kommunalt aksjeselskap for utbygging og drift av
industriarealer, med foreløpig navn «Andøy Næringspark AS.»
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2. Selskapet meldes til Brønnøysundregisteret som selskap under stiftelse.
3. Formannskapet gir ordføreren fullmakt til å oppnevne et interimstyre som får i oppgave
å forberede grunnlaget for etableringen av selskapet, inkl. endelig forslag til vedtekter.
Dette gjøres fram mot en endelig beslutning i kommunestyret i september.
4. Formannskapets vedtak er fattet med hjemmel i kommunelovens § 11-8 og refereres i
første ordinære kommunestyremøte.

Formannskapet 14.07.2020:
Behandling:
Styreleder for Samskap, Jonni Solsvik ga en orientering til formannskapet ang. mulighetsstudiet
Newspace North 2022.
Ordfører og rådmann svarte på spørsmål fra formannskapet.
Votering:
- Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS- 103/2020 Vedtak:

1. Andøy kommune vil legge til rette for ringvirkninger tilknyttet etableringen av
Andøya Spaceport gjennom å opprette et kommunalt aksjeselskap for utbygging
og drift av industriarealer, med foreløpig navn «Andøy Næringspark AS.»
2. Selskapet meldes til Brønnøysundregisteret som selskap under stiftelse.
3. Formannskapet gir ordføreren fullmakt til å oppnevne et interimstyre som får i
oppgave å forberede grunnlaget for etableringen av selskapet, inkl. endelig
forslag til vedtekter. Dette gjøres fram mot en endelig beslutning i
kommunestyret i september.
4. Formannskapets vedtak er fattet med hjemmel i kommunelovens § 11-8 og
refereres i første ordinære kommunestyremøte.

104/2020: EKSTRA TILDELTE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD - PRIORITERING
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til følgende prioritering av vedlikeholdsprosjekter innenfor ekstra tildelte
midler (2 mill kr) til vedlikehold knyttet til Coronasituasjonen:

Andenes skole - innbruddsalarm
Wigwam barnehage – nytt elektrisk anlegg
Andenes helsesenter – videre utskifting kjøl og frys
Andenes helsesenter – nytt låsesystem inkl. nye dører
Andenes helsesenter – oppussing pasientrom
Rabben – utskifting dør og vindu
Dahletun – flytte vaktrom – ombygging
Kiiljordheimen – utskifting gulvbelegg, gammel del

Kostnadsramme
225 000
250 000
350 000
750 000
150 000
40 000
75 000
150 000
1 990 000

Samtlige prosjekter må være igangsatt innen utgangen av 2020.
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Formannskapet 14.07.2020:
Behandling:
Rådmannen svarte på spørsmål fra formannskapet.
Robert Svendsen (MDG) satte fram slik endringsforslag:
"Tiltakene knyttet til Andenes helsesenter, Rabben, Dahletun, Kiiljordheimen til en kostnad på
415.000 kr tas ut og erstattes med prosjektet Ny energiløsning idrettshall/rådhus med en sum på
425.000 kr. "
Matz Abrahamsen (H) satte fram slikt tilleggsforslag til Svendsens endringsforslag:
"Dersom tiltaket ny energiløsning idrettshall/rådhus ikke kan gjennomføres innen 2020 får
administrasjonen fullmakt til å prioritere nødvendige gryteklare tiltak."
Votering:
Svendsens/Abrahamsens endringsforslag ble vedtatt med 4 st. mot 3 st. for rådmannens innstilling.
FS- 104/2020 Vedtak:

Formannskapet slutter seg til følgende prioritering av vedlikeholdsprosjekter innenfor
ekstra tildelte midler (2 mill kr) til vedlikehold knyttet til Coronasituasjonen:

Andenes skole - innbruddsalarm
Wigwam barnehage – nytt elektrisk anlegg
Andenes helsesenter – videre utskifting kjøl og
frys
Andenes helsesenter – nytt låsesystem inkl. nye
dører
Ny energiløsning idrettshall/rådhus

Kostnadsramme
225 000
250 000
350 000
750 000
425 000
2 000 000

Samtlige prosjekter må være igangsatt innen utgangen av 2020.
Dersom tiltaket ny energiløsning idrettshall/rådhus ikke kan gjennomføres innen 2020 får
administrasjonen fullmakt til å prioritere nødvendige gryteklare tiltak.
Behandling av spørsmål:
Kjell-Are Johansen (Ap) stilte spørsmål ang. Risøyhamn legekontor, herunder om framforhandlede
avtaler, sammenligningsgrunnlag i budsjettbehandlingen i 2019 samt avdelingslederstilling.
Matz Abrahamsen (H) stilte spørsmål ang. Risøyhamn legekontor, herunder om signaler fra legene
om konsekvenser av vedtatt reduksjonstiltak.
Tone Fredriksen (SP) stilte spørsmål ang. Risøyhamn legekontor, herunder om påstander om
minimumsbemanning hjelpepersonell, turnuslege Risøyhamn samt om utbetaling av
utjevningstilskudd.
Rådmannen svarte at administrasjonen vil komme med en redegjørelse med svar på spørsmålene i
neste møte 24.08.20.

Side 5 av 6

Kjell-Are Johansen (AP) stilt spørsmål ang. varslet tvangsmulkt.
Rådmannen svarte at administrasjonen har besvart varselet om tvangsmulkt, og at det er igangsatt
tiltak.
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