ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

14.09.2020
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer

Parti

Kjell Are Johansen
Tommy Søberg
Matz Abrahamsen
Arne Robert Svendsen
Jakop Mortensen
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
Yngve Laukslett
Jitse Jonathan Buitink

AP
AP
H
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV

Forfall meldt fra følgende medl.
Anitha Bendiksen
Vibeke Strøm-Fosse
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Parti
AP
MDG
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 09:00 - 15:30
101/2020 – 104/2020

Følgende varamedl. møtte
Bjørn-Roger Steen
Malin Abrahamsen
Nikoline Spjelkavik

Parti
AP
MDG
SV

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, rådgivere, enhetsledere, ledere,
HVO, hovedtillitsvalgte og formannskapssekretær.

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.
101/2020
102/2020
103/2020
104/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
UTTALELSE VEDRØRENDE SITUASJONEN I MORIALEIREN
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Ordføreren foretok navneopprog, 22 representanter var til stede.
101/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 14.09.2020:
Behandling:
Kjell-Are Johansn (AP) stilte spørsmål om hvorfor kommunestyremøtet ble avholdt som teams-møte
og ikke som fysisk møte.
Ordføreren svarte at dette har vært vurdert, og at på grunn av mange deltakere og
koronasitusasjonen ble det tatt beslutning om teams-møte.
Ordføreren gjorde oppmerksom på at dette ikke er et ordinært kommunstyremøte, men et
orienteringsmøte. Ordføreren har likevel valgt å innkalle kommunestyrerepresentantene i stedet for
å invitere til møtet. Dette for at alle skulle få mulighet til å delta.

KS- 101/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

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

Kommunestyret 14.09.2020:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) viste til innsendt spørsmål angående Moria-situasjonen, og stilte spørsmål
om hvorfor dette ikke kunne stilles i dette møtet.
Ordføreren svarte at spørsmålet kom for sent inn til dette møtet. Det legges likevel opp til at det kan
gis en felles uttalelse om situasjonen. Dette ville bli behanldet i slutten av møtet.
KS- 102/2020 Vedtak:

Sakslisten godkjennes ble godkjent.
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Kostra-presentasjon
KS-konsulent Chriss Kleve Madsen gjennomgikk Kostra-analyser av Andøy kommuens
tejenester og svarte på spørsmål.
Halvar Rønneberg (FRP) tiltrådte i løpet av presentasjonen, 23 representanter var til stede.
Jitse Buitink (SV) ble innvilget permisjon og fratrådte i løpet av presentasjonen, 22
representanter var til stede.
Halvar Rønneberg (FRP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 21 representanter var til
stede.
Kurt Spjelkavik (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 20 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 19 representanter var til stede.

103/2020: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Kjell-Are Johansen (AP) angående bygging av vannverk på Hinnøy
Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående kontrollutvalg

Kommunestyret 14.09.2020:
Kjell-Are Johansen (AP) stilte følgende spørsmål:
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?
Ordføreren svarte:
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Arbeidet med reguleringsplan er startet opp og mye av materialet er på plass, men det har dessverre
vært en del utfordringer med å få utarbeidet plankart. Det er bestilt fra ekstern konsulent, men
forventes ikke å foreligge før medio oktober. Etter dette kan planforslaget legges frem for
formannskapet til førstegangsbehandling.
Dette fører til utfordringer da oppstart av arbeider med vannbehandlingsanlegget (VBA) og
fremføring av ledning fra kilden til VBA ikke kan skje før planen er vedtatt. Det forventes å skje
tidligst februar 2021.
Det er en prosess på gang med Forfjord grunneierforening angående grunnavståelser fra
fellesskapet, samt rettigheter til uttak av drikkevann. I møte 8. september i år kom det frem noen
punkter som grunneierforeningen vil ha inn i avtalen. Det meste av dette kan imøtekommes, og vi ser
det derfor som sannsynlig at dette vil være i orden forholdsvis snart.
Når det gjelder grunnavståelse/aksept av rettigheter til fremføring av ledning fra private knyttet til
forsyningsledningen ut til abonnentene så pågår dette, men det mangler fremdeles erklæringer fra
noen få grunneiere. Dette forventes også å være på plass innen kort tid, slik at arbeidene med denne
delen kan starte opp, kanskje allerede i høst.
Så til spørsmålet om hvilke forpliktelser Andøy kommune har ovenfor entreprenøren.
Etter tilbakemeldinger fra prosjektleder så ser ikke dette ut til å medføre noen utfordringer:
«Entreprenøren imøteser dette med forsinket oppstart med stor ro, grunnet god tilgang på annet
kontraktsarbeid.
Ut ifra ovennevnte vil forsinkelser pr. dags dato ikke utløse noen ekstra kostnader ut over lønns- og
prisstigning ihht kontrakt.»
Prosjektleder opplyser for øvrig at endringen i rekkefølgen av utførelse av de ulike
arbeidsoperasjonene vil kunne medføre noen ekstra kostnader, «da vi må tilbake å kople inn
abonnenter etter at behandlingsanlegg er ferdig». Foreløpig er det ikke mulig å si noe om hvor store
disse ekstrakostnadene blir.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende interpellasjon:

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?
Ordføreren svarte:
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget var lyst ut tidligere i år. Vi mottok kontrollutvalgets
innstilling i juni, etter at saksdokumentene til kommunestyrets junimøte var sendt ut, og litt for sent
til at det var mulig å utrede saken før møtet i kommunestyret. Saken vil bli lagt fram til behandling i
kommunestyrets møte 12. oktober.
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104/2020: UTTALELSE VEDRØRENDE SITUASJONEN I MORIA-LEIREN

Kommunestyret 14.09.2020:

Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag til uttalelse:
Andøy kommune viser til vedtak vi har gjort om å være vertskommune og bosette flyktninger i
Andøy.
Det er kjent at brann i Moria-leiren har gitt store utfordringer for de om lag 13 000 beboere som har
mistet sitt bosted/telt i brann.
Flere kommuner i Norge har vedtatt at nasjonen bør bidra til å hjelpe på denne situasjonen som har
gjort det veldig vanskelig for de som var beboere i Moria-leiren.
I en verden der menneskerettighetene er under press sender kommunestyret i Andøy et tydelig
signal om at vi som kommune er klar for å ta imot en andel av de mennesker som har behov for den
trygghet og sikkerhet som vi kan gi.
Andøy kommune har kompetanse, og kapasitet, til å bosette flyktninger fra områder i krise.
Vedtak:
Andøy kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flyktninger og ber regjeringen svare
positivt på henvendelsen fra FN om å ta barnefamilier og andre sårbare fra flyktningeleirene.
Andøy kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.

Behandling:
Votering:
Vedtatt med 18 stemmer for og 1 stemme mot.

KS- 104/2020 Vedtak:
Andøy kommune viser til vedtak vi har gjort om å være vertskommune og bosette flyktninger i
Andøy.
Det er kjent at brann i Moria-leiren har gitt store utfordringer for de om lag 13 000 beboere som har
mistet sitt bosted/telt i brann.
Flere kommuner i Norge har vedtatt at nasjonen bør bidra til å hjelpe på denne situasjonen som har
gjort det veldig vanskelig for de som var beboere i Moria-leiren.
I en verden der menneskerettighetene er under press sender kommunestyret i Andøy et tydelig
signal om at vi som kommune er klar for å ta imot en andel av de mennesker som har behov for den
trygghet og sikkerhet som vi kan gi.
Andøy kommune har kompetanse, og kapasitet, til å bosette flyktninger fra områder i krise.
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Vedtak:
Andøy kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flyktninger og ber regjeringen svare
positivt på henvendelsen fra FN om å ta barnefamilier og andre sårbare fra flyktningeleirene.
Andøy kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.
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