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Spørsmål fra Kjell-Are Johansen (AP) angående bygging av vannverk på Hinnøy
Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående kontrollutvalg
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Rådhuset

01.09.2020

Spørsmål til Ordføreren

Andøy kommune har vedtatt bygging av vannverk på Hinnøy. Vedtaket ble gjort allerede i 2018.
Vi nærmer oss slutten av 2020, og det er ikke igangsatt bygging.
Undertegnede finner det merkverdig at denne type vedtak fattet av kommunestyret og over så langt
utredningsarbeid, at det kan etterkomme så mange feil.
Det mangler reguleringsplan
Det er ikke gjennomført grunnavståelse.
Kan ordføreren nå bekrefte at dette arbeidet kommer i gang i løpet av høsten?
Kan ordføreren redegjøre for prosessen videre fremover?
Det er antatt entreprenør, hvilke forpliktelser har Andøy kommunen ovenfor denne entreprenøren?
Da spesielt med fokus på økonomi.

Hva koster denne forsinkelsen Andøy Kommune?
Og hva vil dette medføre i ekstrakostnader for abonnentene i Andøy?

Med hilsen
Kjell-Are Johansen
Andøy Arbeiderparti

Interpellasjon Møte 14.9 . Andøy kommune.

Stave 7.9 2020

Kontrollkomiteen i Andøy kommune.
Kontrollkomiteen i Andøy kommune har etter valget ikke fungert på grunn av ikke
permanent løsning for sekretariatsfunksjonen.
Kontrollutvalget har heller ikke fungert under COVID 19 -da det ikke er fasilitert
digitale arenaer eller gitt støtte for gjennomføring av digitale møter.
Det er problematisk at kommunens eget kontrollorgan ikke er oppe å går.
Hva vil ordføreren gjøre for å sikre at kommunens kontrollorgan faktisk begynner å
fungere etter hensikten?

Robert Svendsen
MDG Andøy

