ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

24.08.2020
Via teams

Møtetid:
Saksnr.:

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

Parti
AP
H
SP
SP
SP
SP

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

Parti
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14:00 - 16:30
102/2020 – 114/2020

Følgende varamedl. møtte
Arne Robert Svendsen

Parti
MDG

Ordfører Knut Nordmo
Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen, teknisk sjef
Arne Blix, enhetsleder Beathe Andersen, økonomisjef Stein Ivar
Johansen, enhetsleder Merete Olsen, kommuneoverlege Astrid B.
Holm, enhetsleder Aud Sellevold, rektor Ann Brita Gregersen, rektor
Wenche Lein Raabye, kommunikasjonsrådgiver Linn Foyn
Therkelsen, næringssjef Brita Erlandsen 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

Sakliste
Sak nr.
105/2020
106/2020
107/2020
108/2020
109/2020
110/2020
111/2020
112/2020
113/2020
114/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FORSLAG OM SAMMENSLÅING TIL ET RÅD
FISKERIUTVALG - SAMMENSETNING
VALGKOMITE FOR INNSTILLING TIL
GENERALFORSAMLING 2019 - 2023
Adresseprosjektet. Adressenavn. Del 2 og del 3
MELDING - STATUS OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
PR. AUGUST 2020
VURDERING ANSETTELSESSTOPP
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Navneopprop: Ordføreren foretok navneopprop, 7 representanter var til stede. Ordføreren
erklærte møtet for vedtaksfør.

105/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) stilte spørsmål angående endringen fra fysisk møte til teams-møte.
Ordføreren svarte at beslutningen ble tatt ut fra en smittevernfaglig vurdering i forhold til
smittesituasjonen.

FS- 105/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

106/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Matz Abrahamsen (H) - varslet spørsmål om smittesituasjonen og bemanning ved
Risøyhamn legekontor
Matz Abrahamsen (H) - varslet spørsmål om høringsnotat for flagging ved offentlige bygg.
Yngve Laukslett (SP) - varslet spørsmål angående dialysebehandling i Andøy.
Lill Pettersen (SP)
- varslet spørsmål angående gryteklare prosjekter.
FS- 106/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
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ORIENTERING:
Kommuneoverlege Astrid B. Holm orienterte om smittesituasjonen i Andøy og svarte på
spørsmål.

107/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 15.06.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.07.20 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) viste til møte 14.07.20, sak 104/2020 - Ekstra tildelte midler for vedlikehold
- prioritering, og stilte spørsmål om status for tiltak for ny energiløsning idrettshall/rådhus.
Teknisk sjef svarte at tiltaket ikke er mulig å gjennomføre nå da dette må prosjekteres.
Alternativt vedtak for gryteklare tiltak vil bli fulgt.
FS- 107/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 15.06.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.07.20 godkjennes som den foreligger.

108/2020: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Lovlighetskontroll - vedtak i sak F-43/20 hastefullmakt - Andøy
Nr. 2 Notat fra rådmannen ang. spørsmål i formannskapet 14.07.20 om Risøyhamn legekontor
Nr. 3 Brev fra Yngvar Vestjord ang. Risøyhamn Legekontor, mottatt 23.08.20

Referatene tas til etterretning.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Referatsak nr. 1:
Arne Robert Svendsen (MDG) viste til Fylkesmannens vedtak og stilte spørsmål om det er
anledning til å sende saken videre til departementet for endelig vurdering.
Rådmannen svarte at hun ikke kjenner til om det er mulig å klage på Fylkesmannens
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lovlighetskontroll, og at hun må komme tilbake med svar på spørsmålet.
Referatsaker nr. 2 og nr. 3
Ordføreren anmodet om at spørsmål som det ikke var mulig å svare på i dette møtet legges
frem skriftlig slik at de kan bli besvart i neste møte.
FS- 108/2020 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

109/2020: ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FORSLAG OM
SAMMENSLÅING TIL ET RÅD
Forslag til vedtak:
Eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til ett råd: Råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse.
Rådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra organisasjonene:
·
·
·
·

Andenes Pensjonistforening
Sør-Andøy Pensjonistforening
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Formannskapet 17.02.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 16/2020 Vedtak:

Eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til ett råd: Råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse.
Rådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
organisasjonene:
·
·

Andenes Pensjonistforening
Sør-Andøy Pensjonistforening
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·
·

Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret velger leder og nestleder.
Kommunestyret 02.03.2020:
Behandling:

Saken utsettes på grunn av brannalarm/branntilløp.
KS- 11/2020 Vedtak:

Kommunestyret 25.05.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende tilleggsforslag:
Ordningen med sammenslåing av rådet evalueres etter to år.

Odd Arne Andreassen (SP) la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Odd Arne Andreassen (SP) enstemmig vedtatt.
KS- 49/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:
Yngve Laukslett (SP) la frem følgende endringsforslag:
· Andøy kommune viderefører rådene Eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse.
· Administrasjonen gjennomgår reglementene til rådene og foreslår tidsriktige endringer som gir
fleksibilitet innenfor rekrutering og muligheter for alle aktuelle organisasjoner og foreninger med
medlemmer i Andøy til å fremme forslag til kandidater. Endringene forelegges rådene for uttalelse.
· Forslag til justert reglement legges frem til kommunestyret for behandling så snart det lar seg
gjøre.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Yngve Laukslett (SP).
FS- 109/2020 Vedtak:

· Andøy kommune viderefører rådene Eldreråd og Råd for personer med
funksjonsnedsettelse.
· Administrasjonen gjennomgår reglementene til rådene og foreslår tidsriktige endringer
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som gir fleksibilitet innenfor rekrutering og muligheter for alle aktuelle organisasjoner og
foreninger med medlemmer i Andøy til å fremme forslag til kandidater. Endringene
forelegges rådene for uttalelse.
· Forslag til justert reglement legges frem til kommunestyret for behandling så snart det lar
seg gjøre.

110/2020: FISKERIUTVALG - SAMMENSETNING
Forslag til vedtak:
1.
Andøy kommunestyre vedtar slik sammensetning for Fiskeriutvalget i Andøy:
·
·
·
·

2 representanter med personlige vararepresentanter oppnevnt av kommunestyret
1 representant med personlig vararepresentant fra fiskeindustribedriftene
1 representant med personlig vararepresentant fra rederiselskapene i Andøy
1 representant med personlig vararepresentant fra Andøy Fiskarlag

2.
Fiskeriutvalgets formål og mandat som vedtatt i sak K-88/12.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 110/2020 Vedtak:

1.
Andøy kommunestyre vedtar slik sammensetning for Fiskeriutvalget i Andøy:
·
·
·
·

2 representanter med personlige vararepresentanter oppnevnt av kommunestyret
1 representant med personlig vararepresentant fra fiskeindustribedriftene
1 representant med personlig vararepresentant fra rederiselskapene i Andøy
1 representant med personlig vararepresentant fra Andøy Fiskarlag

2.
Fiskeriutvalgets formål og mandat som vedtatt i sak K-88/12.

111/2020: VALGKOMITE FOR INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLING 2019 - 2023
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Forslag til vedtak:
Formannskapet oppnevner slik valgkomite for innstilling til generalforsamling i Andøy Energi AS,
Vesterålen Vekst AS, Andøy Boligstiftelse og eventuelle andre selskaper organisert etter
aksjeloven/lov om interkommunale selskaper som ikke har egen ordning med valgkomite;

…………………………..
…………………………..
…………………………..

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm.dir. i Andøy Energi Holding
AS. Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Matz Abrahamsen (H) ba om vurdering av sin habilitet som styreleder i Andøy Boligstiftelse.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Kjell-Are Johansen (AP) og Matz Abrahamsen (H) ble erklært habil.
Votering:
Kjell-Are Johansen (AP) ble erklært habil.
Matz Abrahamsen (H) ble erklært habil.
Kjell-Are Johansen (AP) og Matz Abrahamsen (H) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Ordføreren la frem forslag på medlemmer til valgkomiteen:
Egil Sakariassen
Åge Fredriksen
Åse Mette Spjelkavik

Lill Pettersen (SP) la frem følgende endringsforslag:
Formannskapet oppnevner slik valgkomite for innstilling til generalforsamling i Andøy Energi
Holding AS, Vesterålen Vekst AS og eventuelle andre selskaper organisert etter aksjeloven/ lov om
interkommunale selskaper som ikke har egen ordning med valgkomite.

Votering:
Endringsforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) enstemmig vedtatt.
Forslaget på medlemmer fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
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FS- 111/2020 Vedtak:

Formannskapet oppnevner slik valgkomite for innstilling til generalforsamling i Andøy Energi
Holding AS, Vesterålen Vekst AS og eventuelle andre selskaper organisert etter aksjeloven/
lov om interkommunale selskaper som ikke har egen ordning med valgkomite:
· Egil Sakariassen
· Åge Fredriksen
· Åse Mette Spjelkavik

112/2020: Adresseprosjektet. Adressenavn. Del 2 og del 3
Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar følgende nye adressenavn i Andøy:
Parsellsnummer
4002
4030
4029
4004
3027
6010
5018
5016
3032
3011

Navn
Gamle Leitevei
Vestermoloen
Vardholmveien
Viknesveien
Asta Vinæsveien
Lovikdalen
Kveldroveien
Sommarfjøsveien
Roksdalsveien
Hestebergveien

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Arne Robert Svendsen ble erklært inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 112/2020 Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende nye adressenavn i Andøy:
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Parsellsnummer
4002
4030
4029
4004
3027
6010
5018
5016
3032
3011

Navn
Gamle Leitevei
Vestermoloen
Vardholmveien
Viknesveien
Asta Vinæsveien
Lovikdalen
Kveldroveien
Sommarfjøsveien
Roksdalsveien
Hestebergveien

Arne Robert Svendsen (MDG) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

113/2020: MELDING - STATUS OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK PR. AUGUST 2020
Forslag til vedtak:
Vedlagte oversikt over status oppfølging politiske vedtak, inkl. forslag til prioritering av
utredninger/saker som krever oppfølging fra teknisk enhet, tas til orientering.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 113/2020 Vedtak:

Vedlagte oversikt over status oppfølging politiske vedtak, inkl. forslag til prioritering av
utredninger/saker som krever oppfølging fra teknisk enhet, tas til orientering.

114/2020: VURDERING ANSETTELSESSTOPP
Forslag til vedtak:
Alle ansettelser i Andøy kommune stoppes og skal begrunnes særskilt før ansettelsesstoppen kan
fravikes. Ansettelsesstoppen skal praktiseres strengt ut året og kan bare fravikes av rådmannen.

Formannskapet 24.08.2020:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 114/2020 Vedtak:

Alle ansettelser i Andøy kommune stoppes og skal begrunnes særskilt før
ansettelsesstoppen kan fravikes. Ansettelsesstoppen skal praktiseres strengt ut året og kan
bare fravikes av rådmannen.

MUNTLIGE SPØRSMÅL

Matz Abrahamsen (H) viste til økt behov for helsepersonell i forbindelse med
koronasituasjonen og la frem følgende forslag til vedtak:
Vedtaket om nedbemanning ved legekontoret i Risøyhamn legekontor fra 1.9.20
gjennomføres ikke.
Votering:
Forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) falt med to stemmer for og fem stemmer mot.
Yngve Laukslett (SP) stilte spørsmål om status for dialysetilbud i Andøy, og om et tilbud
eventuelt kan benyttes av tilreisende.
Rådmannen svarte at administrasjonen er positiv til å legge til rette for at
Nordlandssykehuset kan gjennomføre dialyse i Andøy. Ansvaret for dialyse ligger hos
Nordlandssykehuset.

Matz Abrahamsen (H) viste til høringsnotat for flagging ved offentlige bygg, med høringsfrist
31.08.20, og stilte spørsmål om det skal avgis uttalelse.
Rådmannen svarte at kommunen mottar et stort antall saker til høring, og at det kun
unntaksvis avgis uttalelse. Det er ikke lagt opp til at det skal gis uttalelse for dette
høringsnotatet.
Ordføreren ba om at de lokale retningslinjene blir lagt frem for formannskapet.
Rådmannen informerte om at dersom det kommer endringer av de nasjonale retningslinjene,
vil de lokale bli tatt opp på nytt.
Ordføreren foreslo å avvente vurdering av lokale retningslinjer til det eventuelt vedtas
endringer i de nasjonale reglene, og at formannskapet i den forbindelse får forelagt en
vurdering om behov for endring av lokale retningslinjer.
Formannskapet samtykket til ordførerens forslag.
Spørsmålet fra Lill Pettersen (SP) angående gryteklare prosjekt ble bevart i forbindelse
med behandlingen av sak 108/2020 – Referatsaker.

Side 11 av 11

