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Knut A. Nordmo
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Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Klagebehandling - områdereguleringsplan - Andøya
Spaceport - Andøy
Notat fra rådmannen ang arbeidsgivers representanter i
arbeidsmiljøutvalg
Ambulanseflytjenesten beredskap - til styret i Helse Nord
Ambulanseflytjenesten beredskap - brev til styret i Helse
Nord
Tildelingsbrev - 2 fordeling ordinære skjønnsmidler 2020
Veibelysning og vann - Uttalelser fra Årsmøte i Fiskenes Vel
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 FASTSETTING AV VALGDAG
FISKERIUTVALG - SAMMENSETNING
ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FORSLAG OM SAMMENSLÅING TIL ET RÅD
MELDING - STATUS OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
PR. AUGUST 2020
FELLES FORLIKSRÅD I VESTERÅLEN
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR NETTSALG AV
ALKOHOL
HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2020
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.2020
Dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel Formålsendring fra LNFR- formål til boligbebyggelse
Søknad om dispensasjon fra detaljreguleringsplan for
Andøy Industripark Kvalnes - Etablering av vindmølle
VALG AV REPRESENTANT TIL
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET FOR PERIODEN 2020
- 2023
VALG AV SAKKYNDIG TAKSTNEMND 2019 - 2023
VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND 2019 - 2023
SALG AV ÅSE BARNEHAGE
SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA POLITISKE
VERV - LILL INGER T. BERG-OLSEN
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - KUMRIJE
RUSITI
SEKRETÆRFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET
ETABLERING AV ANDØY TEKNOLOGIPARK AS
UTTALELSE ANGÅENDE BEVILGNING TIL NAROM
(NASJONALT SENTER FOR ROMRELATERT
OPPLÆRING ) OVER STATSBUDSJETTET 2021
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 23 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

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

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

KS- 105/2020 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

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

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Omdelt
·

Forslag til uttalelse angående bevilgning til NAROM (Nasjonalt senter for
romrelatert opplæring) over statsbudsjettet

Ordføreren informerte om at spørsmålet fra Yngve Laukslett (SP) angående dialyse var
omgjort til interpellasjon.
Tone Fredriksen (SP) varslet muntlig spørsmål
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål angående sak 12/2020- Salg av Åse barnehage
Jitse Buitink (SV) la frem forslag om omgjøring av spørsmål til interpellasjon angående
Risøyhamn skole.
Ordføreren samtykket til forslaget.
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Kjell-Are Johansen (AP) påpekte at noen tilleggssaker legges ut i møteportalen tett opp til de
politiske møtene, noe som vanskeliggjør behandlingen i de politiske partiene.
KS- 106/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

ORIENTERINGER
Camilla Ilmoni og Børre Berglund presenterte The Wahle og svarte på spørsmål.
Næringssjef Brita Erlandsen og prosjektleder Ole Dokka presenterte Mulighetsstudie
Innovasjonssenter «New Space North» og svarte på spørsmål.

107/2020: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående plan for det gamle sykehjemmet.
Spørsmål fra Kjell-Are Johansen (AP) om å ta imot flyktninger fra Moria.
Spørsmål fra Yngve Laukslett (SP) angående dialysepasienter i Andøy kommune.
Spørsmål fra Halvar Rønneberg (FRP) vedrørende scooterløyver og ny forskrift
Spørsmål fra Halvar Rønneberg (FRP) angående Andøy som turistkommune
Spørsmål fra Halvar Rønneberg (RP) angående lokal forskrift og gebyr for hytteavfall
Spørsmål fra Vibeke Strøm-Fosse (MDG) angående implementering av velferdsteknologi i Andøy
kommune
Spørsmål fra Jitse Buitink (SV) angående Risøyhamn skole
Spørsmål fra Jitse Buitink (SV) angående trafikksikkerhet og vilt

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) stilte følgende spørsmål:
Nytt sykehjem er i ferd med å reises på Åse. Men hva skal kommunen gjøre med det
gamle?
Meg bekjent er det ikke laget noen plan for evt. etterbruk, videre bruk, salg eller riving
av eksisterende sykehjem på Åse. Et bygg i kommunalt eie vil uansett generere
utgifter for kommunen, selv om bruken opphører.
Hva er ordførerens plan med det gamle sykehjemmet?
Ordføreren svarte:
Takker for spørsmålet.
Der er så langt ikke tatt stilling til hva som skal skje med dagens sykehjembygg på Åse når
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det nye sykehjemmet er tatt i bruk.
Ordføreren vil be administrasjonen utrede dette som sak til politisk behandling innen juni
2021.
Kjell-Are Johansen (AP) stilte følgende spørsmål:
Ta imot flyktninger fra Moria nå.
Vi ser dessverre katastrofen som nå inntreffer Moria.
Det er trist å se det som skjer, det er trist å se at vi har en regjering som ikke handler, nå
mennesker er i nød.
Regjeringen Solberg mener Norge, ett av verdens beste land kan ta imot 50 flyktninger fra
Moria, tallet burde vært minst 1000.
Mitt spørsmål til ordføreren er:
Vi han aktivt jobbe for at Andøy henvender seg til regjeringen for å presse på for å øke
antallet som Norge skal ta imot?
Vil ordføreren melde til myndigheten at Andøy er klar for å ta imot sin del av flyktningene fra
Moria leieren?
Ordføreren svarte:
Takker for spørsmålet.
Ordføreren viser til vedtak kommunestyret 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 sendte 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.
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 pådriver til at menneskerettighetene overholdes
i europeiske flyktningeleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.
Ordføreren viser for øvrig til vedtatt uttalelse som er sendt.
Yngve Laukslett (SP) la frem følgende interpellasjon:
Hvordan er det generelle tilbudet for dialysepasienter i Andøy kommune og er det en ønsket
politikk, både fra kommunen og Nordlandssykehuset, at dialysepasienter skal få mest mulig
oppfølging i deres nærmiljø?
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Begrunnelse: Dette er en oppfølging av et muntlig spørsmål som ble stilt i
formannskapsmøte 28.09. Dialysepasienter har en meget omfattende behandling med
hyppige, lange reiser til sykehus. Det har i media kommet frem at Andøy kommune er positiv
til lokal behandling. Hvordan er dialogen mellom kommunen og nordlandssykehuset
angående denne saken og vil dialyse kunne utføres lokalt slik at denne pasientgruppen
slipper den enorme byrden med lang reise til og fra behandlingsstedet.
Ordføreren svarte:
Takker for et viktig spørsmål på vegne av noen av våre innbyggere.
Nordlandssykehuset tok kontakt med Andøy kommune tidligere i år rett før korona saken
toppet seg. Spørsmålet var om det var interesse for et eventuelt samarbeid der sykehuset la
til rette for at dialysepasientene fra Andøy kunne få behandlingen i Andøy. Bakgrunnen for
henvendelsen var at det var flere dialysepasienter fra Andøy som reiste til Stokmarknes for
dialysebehandling 5-6 dager i uka.
Responsen fra både Ordfører og administrasjonen var umiddelbart at dette skulle
kommunen være med å prøve å finne en mulig samarbeidsløsning på som kan være til hjelp
for de innbyggerne som har behov for den type behandling.
Dialysebehandling er i utgangspunktet spesialisthelsetjenestens ansvar, men sykehuset så
for seg å legge til rette for at de kunne få behandlingen i Andøy og slippe lang tid i bil til og
fra Stokmarknes. For å få det til måtte kommunen stille med lokaler og sykepleiere, mens
sykehuset skulle dekke lønn til sykepleierne og dialysemaskin/utstyr.
Andøy kommune har i det videre arbeidet lagt til grunn at Nordlandssykehuset dekker
kommunens kostnader til tiltaket, og at man fant lokaler som kan brukes og at vi klarte å
skaffe sykepleiere slik at det blir et faglig forsvarlig tilbud.
Ledelsen i pleie og omsorg har hatt møte med representanter for Nordlandssykehuset for
nærmere avklaring av type lokaler og øvrige forutsetninger for et mulig samarbeid.
I arbeidet med kartlegging av mulige egnede ledige lokaler er mange bygg vurdert, og i
forrige uke ble det avklart en mulig løsning på lokaler som kan være egnet til formålet.
Det gjør at man nå er i gang med å gjøre nødvendige konkrete avklaringer om
Nordlandsykehuset finner lokalene egnet og andre forutsetninger og rammebetingelser for
et slikt samarbeid og innhente en faglig vurdering fra kommuneoverlegen.
Når disse forholdene er avklart håper jeg at vi i Andøy kan få ferdig stilt et lokalt tilbud på
vegne av de innbyggerne som trenger tilbudet og Nordlandsykehuset som har ansvar for
dette medisinske tilbudet.
Ordføreren vil gi honnør til de ansatte som har jobbet med henvendelsen parallelt med en
kapasitetsmessig krevende situasjon rundt korona med smitte forebygging og smitte
sporing.
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Halvar Rønneberg (FRP) stilte følgende spørsmål:
Klima og miljødepartementet har utarbeidet ny forskrift for scooterkjøring i utmark. I de nye
forskriftene oppheves dagens grense på 2,5 km fra brøytet vei.
«https://www.regjeringen.no/.../opphever-25-km.../id2766966/ «Opphever 2,5 km-grensen
for snøskuter
Klima- og miljødepartementet endrer nå reglene for når kommunene kan gi tillatelse til bruk
av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytta.» Endringen er gjort med virkning fra
og med 1. oktober 2020.
Gjennom mange år har Andøy kommune hatt en god og liberal holdning til å gi
dispensasjoner for kjøring til og fra hytter med bagasje og proviant, samt annet som en
ønsker transportert til egen hytte. Noe de fleste har syns var meget bra.
Denne høsten har svært mange opplevd at Administrasjonen har behandlet søknader om
fornyelse av sine løyver svært strengt og gitt avslag på alle slik søknader, etter det
undertegnede kjenner til. For mange har denne holdningen som en opplever i forhold til
søknadene om fornyelse av eksisterende løyver vært vanskelig å akseptere.
En del av søkerne har henvist til at departementet har hatt denne endringen til behandling,
og at ny forskrift ville komme i høst. Dette har ikke administrasjonen hensyntatt, men kun
brukt den forskriften som nå er opphevet.
Administrasjonen har heller ikke utsatt behandlingen av søknadene frem til 1. oktober, som
er dato der departementet har utestedet ny forskrift, noe undertegnede hadde sett som
fornuftig. Eksempelvis ved å opplyse søker om at behandling av søknad vil skje etter at
departementet var ferdig med sitt arbeid. E er kjent med at søknader gjerne er svart innen få
timer etter at den er sendt fra søker, da med ett avslag, med det en etter mitt syn en heller
noe enkel begrunnelse.
Vil Ordfører her med virke til at administrasjonen gjør en gjennomgang av alle fremsendte
søknader sent til kommune de siste 2 måneder og behandler disse på nytt i henhold til ny
forskrift for transport av varer og bagasje?
Vil Ordfører ta initiativ til at administrasjonen sammen med grunneiere/grunneierlag
utarbeider scootertraseer i Andøy kommune?
Ordføreren svarte:
Takker for spørsmålet.
Andøy kommune legger opp til løpende å behandle til enhver tid søknader om dispensasjon
fra Lov om motorferdsel i utmark etter gjeldende regelverk og forskrifter.
En regelendring trådte i kraft 1. oktober i år som vil endre utfallet på søknader om å frakte
bagasje og nyttelast til egen fritidsbolig/hytte. Administrasjonen har gitt tilbakemelding om
at de vil gjennomgå de søknadene som er mottatt og behandlet i høst, og gjøre en ny
vurdering selv om det ikke foreligger ny søknad.
Ordføreren vil be administrasjonen vurdere muligheten for å etablere scootertraseer der det
vil være hensiktsmessig for å spare natur og turgåere.
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Halvar Rønneberg (FRP) stilte følgende spørsmål:
Andøy kommunestyre har for lang tid siden bedt om at en fikk seg forelagt sak om å
eventuelt vedta at Andøy Kommune skulle defineres som turist kommune. Det er derfor
med undring en registrerer at Rådmannen legger denne saken og mange andre saker inn i en
restanseliste, der saker som politisk nivå hare bedt om utsettes og planlegges langt frem i
tid.
For Andøy kommuneinnbyggerne og næringslivet må en anta at ett vedtak om å gjøre Andøy
til «Turistkommune» er svært positivt. Det vil kunne gjøre Andøy enda mer attraktiv, og vil
kunne åpne en del muligheter som en ikke har i dag, blant annet kan eksempel vi
dagligvarebutikker og andre ha søndagsåpent, uten at en må spesialbygde butikkene.
Kan ordfører redegjøre for hvorfor Administrasjonen ennå ikke har lagt frem en sak om dette
til politisk behandling allerede?
Vil Ordfører legge frem sak med forslag om å definere Andøy Kommune som turist
kommune i neste kommunestyremøte?
Rådmannen svarte:
I forbindelse med behandling av en interpellasjon i 2017 ba kommunestyret rådmannen
forberede søknad til Fylkesmannen om at Andøy blir definert som typisk turistkommune.
Formannskapet fikk myndighet til å godkjenne søknaden.
Det stemmer at dette er en av de sakene administrasjonen ikke har klart å prioritere nok tid
til å følge opp og få fram til politisk behandling.
Lov om helligdager og helligdagsfred sier at faste utsalgssteder som selger varer til
forbrukere skal holde stengt på helligdager. Loven har en unntaksparagraf som sier at blant
annet områder som er definert som typiske turiststeder er unntatt fra hovedregelen.
Fylkesmannen kan – etter søknad fra kommunen – gjennom en forskrift bestemme at et
område i kommunen skal regnes som typisk turiststed for hele året eller deler av året.
Når et sted får status som typisk turiststed, kan butikkene holde åpent på helligdager om de
ønsker det.
I 2017 var det 4 steder i Nordland som hadde status som typisk turiststed: Saltstraumen,
Kjerringøy, Vega og Henningsvær. Etter dette har bl.a. Reine og Ballstad også godkjent som
typiske turiststeder.
En søknad om å få godkjent et område som typisk turiststed må være konkret på hvilket
område i kommunen søknaden gjelder, og om den gjelder hele eller deler av året. Steder
som kan defineres som typiske turiststeder er steder der antall faste innbyggere er lite i
forhold til antall tilreisende i løpet av året/perioden det søkes status for. Søknaden må
inneholde statistikk som viser at dette er et sted der salget i perioder hovedsakelig skjer til
turister. Butikkenes omsetningsøkning og overnattingsstatistikk for den aktuelle perioden
må dokumenteres.

Side 9 av 38

Rådmannen har i melding om status oppfølging politiske vedtak pr august i år antatt at
søknaden kan ferdigstilles senest innen 01.07.22. Kommunestyret kan i behandling av
meldingen be om at saken ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2021. Det kan bety at andre saker
må nedprioriteres.

Halvar Rønneberg (FRP) stilte følgende spørsmål:
I vår ble kommunestyret og kommunens innbyggere kjent med at en hadde i forbindelse
med kommunebudsjettet vedtatt en innføring av lokale avgifter for hytteavfallet i Andøy. En
ble også kjent med at dette av behandlet i RENO Vest, uten lokalpolitisk behandling.
Det er nå ca. 7 måneder siden Ordfører stoppet denne innkrevingen, i alle fall midlertidig.
Det er derfor av stor interesse å få vite hvor denne saken ligger nå, og om det fra Andøy
kommunes side legges til rette for at det ikke innføres en slik avgift for avfallshandtering av
hytte avfallet, og eventuelt om det er utarbeidet ett forslag til forskrifter i Andøy.
Mitt spørsmål er derfor.
Kan ordfører redegjøre for hvor arbeidet med lokal hytterenovasjonsforskrift ligger i dag, og
hvilket arbeid som gjøres i denne saken nå?
Ordføreren svarte:
Takk for spørsmålet.
Kommunene i Vesterålen har et felles interkommunalt renovasjonsselskap, og det legger
føringer med tanke på felles renovasjonsforskrift, som gjeldende renovasjonsforskrift fra
2004 også er.
Det er bakgrunnen for at Hadsel kommune nylig – på vegne av alle kommunene i Vesterålen
– har laget et forslag til en felles regional forskrift for husholdningsavfall og slam for
kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.
Nytt forslag til forskrift for det interkommunale renovasjonsselskapet er ment å erstatte
tidligere forskrift fra 2004, og vil gjelde alle typer avfall som kommunen gjennom
forurensningsloven eller andre bestemmelser er pålagt ansvar og myndighet over. Den vil
også inneholde bestemmelser for hytter og fritidseiendommer.
Forslaget til felles forskrift skal ut på en administrativ høring i alle kommunene, der målet er
å tilrettelegge for og avklare grunnlaget for å komme fram til et felles forslag til forskrift som
kan gå videre til politisk behandling i alle eierkommunene i Vesterålen.
Vibeke Strøm-Fosse (MDG) stilte følgende spørsmål:
Vedrørende implementering av velferdsteknologi i Andøy kommune
Høsten 2019 ble det satt av 1.250.000,-kr til velferdsteknologi i kommunen. Samtidig ble et
prosjekt til en verdi av 125.000,- kr innen demens av sluttet. Det ble etterspurt en plan for
utvikling og implementering av VT. For 4-5 år siden ble det avsatt en 40% stillingsressurs,
sykepleier, til å utarbeide en rapport vedrørende dette. Den ble ferdig mot slutten av året i
2016.
Jeg understreker hvor viktig det er for Andøy kommune å få i gang forskjellige tiltak innen
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velferdsteknologi.
Hvor langt har kommunen kommet i dette arbeidet?
Hvilke løsninger er valgt?
Hvilke delmål/ mål er oppnådd?
Hvor mange prosent av budsjettet er brukt?
Hvor mange ansatte er det som er frikjøpt og som jobber med prosjektet?
Miljøpartiet mener at svarene har betydning for å kunne beregne et så riktig budsjett som
mulig, og for at kommunestyret skal kunne videreføre budsjettposten.
Rådmannen svarte:
Andøy kommune er med i et prosjekt sammen med de andre Vesterålskommunene; «Felles
velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen». Avdelingsleder hjemmesykepleien
nord er prosjektleder for Andøy. Hun er frikjøpt i 20 % for å delta i prosjektet, som
koordineres av RKK.
Prosjektgruppen har utviklet et rammeverk av skjema som er tatt med til kommunen, og
tilpassing til lokale forhold er påbegynt. Deltakerne i kommunens arbeidsgruppe kom på
plass i januar, og flere i gruppa deltok på en workshop i Harstad i februar, som var arrangert
av Nasjonalt program for velferdsteknologi. Arbeidsgruppen består av representant fra
sykehjem, hjemmesykepleie nord, hjemmesykepleie sør og miljøarbeidertjenesten.
Arbeidsgruppen består av både helsefagarbeidere og sykepleiere. Gruppen kom ikke
ordentlig i gang med arbeidet sitt før enhet pleie og omsorg måtte bruke mye ressurser på
planlegging i forbindelse med Corona pandemien. Det ble likevel igangsatt et prøveprosjekt
for digitalt tilsyn i vinter/vår. Den regionale velferdsteknologigruppen har bestemt at det i
første omgang skal satses på implementering av digitalt tilsyn. Kommunen fikk avtale med
leverandør, fikk på plass nødvendig kartlegging og samtykke fra en bruker, og det ble
arrangert digitalt opplæringsmøte hvor vaktmester og representant fra IT deltok. Det har
vist seg noe utfordrende med internett-tilgang av tilstrekkelig kvalitet, og prøveprosjektet
har blitt forsinket på grunn av behov for montering av ekstrautstyr.
Økt arbeidspress på grunn av Corona situasjonen har forsinket implementeringen av
velferdsteknologi i Andøy med et halvt år. Deler av arbeidsgruppen har begynt å ta tak i
velferdsteknologi-implementeringen igjen, og målet er å få arbeidsgruppa i gang igjen i løpet
av kort tid. Arbeidet med tilpassing av skjema for bruk i Andøy er kommet godt i gang.
Implementering av velferdsteknologi krever kartlegging av den enkelte bruker, og det er
gjort kartlegginger av brukere hvor kartleggingen har vist at velferdsteknologi ikke har vært
løsningen.
Det er ønskelig å høste erfaring fra prøveprosjektet med digitalt tilsyn som grunnlag for å ta
stilling til veien videre.
Vibeke Strøm-Fosse (MDG) stilte spørsmål om hvor mye som er benyttet av de avsatte
midlene til velferdsteknologi.
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Rådmannen kunne ikke svare på spørsmålet og vi komme tilbake med svar.
Jitse Buitink (SV) la frem følgende interpellasjon:
UNGDOMSTRINNET VED RISØYHAMN SKOLE
Risøyhamn er rammet av en tragedie. Utredningen av ungdomstrinnet og dets
nedleggelse oppleves som en tilleggsbelastning for ansatte, elever og befolkningen.
Utredningen sender uheldige signaler og oppfattes som utilbørlig press av de berørte
parter.
Andøy SV stiller ordføreren følgende spørsmål
a)
Vil ordføreren nytte anledningen til å berolige de berørte parter ved å si at
utredningen avsluttes umiddelbart
b)
Hvis ja, kan ordføreren garantere at forslaget ikke stilles ved hver eneste
Budsjettbehandling
Ordføreren svarte:
Takker for interpellasjonen.
Det følger av kommuneloven at kommunestyret har ansvar for å vedta årsbudsjett og
økonomiplan i balanse, og at årsbudsjett og økonomiplan skal være realistiske, fullstendige
og oversiktlige. Kommuneloven sier også (§ 14-3) at formannskapet skal gi innstilling til
vedtak om årsbudsjett og økonomiplan.
Det følger også av kommuneloven (§ 13-1) at rådmannen har ansvar for at saker som legges
fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Når det gjelder budsjett og økonomiplan
er det rådmannens ansvar å legge fram et forslag som er i balanse og som er så realistisk og
fullstendig som mulig.
I den situasjonen Andøy kommune er i nå, vil det ikke være mulig uten å utrede nok mange
ulike tiltak.
Å si at en eller flere utredninger skal avsluttes nå før rådmannen har fått svar på
utredningene eller lagt fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan, vil være det samme som
å si at rådmannen/administrasjonen ikke skal gjøre den jobben de er satt til å gjøre.
Vi må heller ikke glemme at formannskapet og kommunestyret ved flere anledninger i år har
etterlyst flere reduksjonstiltak fra administrasjonen.
Ut fra dette så mener Ordføreren det vil være uansvarlig og uryddig fra politisk nivå å nå
intervenere overfor administrasjonens utredninger og arbeide med å vurdere budsjett
reduserende tiltak.
Jitse Buitink (SV) la frem følgende forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre ser det som utelukket å overføre ungdomsskoleklassene ved
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Risøyhamn skole til Andenes skole. En eventuell administrativ utredning om en slik ordning
skal stanses og ikke gjenopptas i denne kommunestyreperioden.
Votering:
Det ble votert over om Jitse Buitink’s forslag skulle behandles i dette møtet eller ikke. Det
ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer å ikke behandle forslaget i dette møtet.
Jitse Buitink (SV) stilte følgende spørsmål:
SØRSMÅL OM VILTÅPKJØRSEL
Tirsdag 08.10 kjørte skolebussen på en elg i Risøyhamn. Ingen mennesker ble
skadet denne gangen. I snitt er det 24 viltpåkjørsler hver dag i Norge. Påkjørslene
bekymrer pendlere i kommunen. Media skriver lite om påkjørslene og de får liten
plass i den offentlige debatten, dette medfører at folk er mindre bevisst. Andøy
Kommune har en god viltforvaltning og betaler for denne i et interkommunalt
samarbeid. Men påkjørslene må reduseres. Dette gjøres ikke med de 4 skiltene vi
har i dag.
Spørsmål
a) Vil ordføreren be viltforvaltningen om å melde påkjørsler i et offentlig og enkelt
tilgjengelig medium slik som andre offentlige etater bruker i dag?
b) Vil ordføreren be om bedre skilting?
Ordføreren svarte:
Andøy kommune er med i det interkommunale samarbeidet om skog- og viltforvaltningen i
Vesterålen der Sortland kommune er ansvarlig administrasjon, og administrasjonen i Andøy
har vært i kontakt med skogmesteren, som ivaretar denne oppgaven for Andøy kommune.
Dagens praksis er at hver enkelt påkjørsel blir registrert av han og lagt inn i
hjorteviltregisteret. Det blir registrert nøyaktig sted og tid for påkjørselen, uansett utfall av
ulykken. Antall påkjørsler i Andøy varierer noe fra år til år. Etter elgtellingen i 2012 ble
kvotene økt kraftig og en fikk et økt uttak og dermed mindre elg på Andøya.
Da ble det også færre påkjørsler på Andøya, noe som tyder på en sammenheng mellom
bestanden og antall påkjørsler.
Han er usikker på om effekten av å kunngjøre hver enkelt påkjørsel i media.
Vilt forvalteren vurderer at rydding av skog og kratt langs veien vil ha langt større effekt enn
skilting. Dette fordi oppholdstida på veien blir langt kortere hvis elgen ikke finner noe å spise i
umiddelbar nærhet av veiene.
Skogmesteren viser videre til funn ved forskning av tiltak mot viltulykker, som kan
oppsummeres slik:
• For fareskilt er det ikke funnet noen ulykkesreduserende effekt, men variable skilt kan
redusere antall viltpåkjørsler. Slike skilt skal aktiviseres kun når det er vilt ved vegen,
og effekten forutsetter at bilistene opplever informasjonen som troverdig.
• Blant veitiltakene har vilttette gjerder med tilrettelagte krysningsmuligheter vist seg å
være mest effektive, forutsatt at gjerdene er tilstrekkelig lange og at
krysningsmulighetene er utformet slik at de faktisk blir brukt av viltet.
• Fjerning av vegetasjon ved vegkanten kan redusere antall påkjørsler, men
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•

resultatene fra empiriske studier spriker.
Jakt og fòring kan henholdsvis redusere viltbestanden og holde viltet borte fra
vegene, og dermed redusere antall påkjørsler.

Ordføreren ser det ikke som hensiktsmessig å bruke ressurser på tiltak som det er lite
sannsynlig vil ha noen effekt. Ordføreren vil i stedet be rådmannen innhente en faglig
vurdering av behovet for tiltak, og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessig basert på en
oversikt over utviklingen i antall viltpåkjørsler i Andøy de siste årene.
Ordføreren vil avslutningsvis oppfordre trafikantene til ekstra oppmerksomhet og aktsomhet
og tilpasse sin adferd til mørketid og etter hvert vinter og snødekte veier.

Yngve Laukslett ble innvilget permisjon og fratrådte, 22 representanter var til stede.

108/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes for møte 15.06.20 som den foreligger.
Møteprotokollen godkjennes for møte 14.09.20 som den foreligger.

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

KS- 108/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 15.06.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen godkjennes for møte 14.09.20 som den foreligger.

109/2020: Referatsaker
Forslag til vedtak:
1. Gjenpart av brev til Fylkesmannen, dat. 28.08.20, angående klagebehandling - områderegulering Andøya Spaceport
2. Notat fra rådmannen angående arbeidsgivers representanter i arbeidsmiljøutvalg
3. Formannskap sak 103/2020 - Etablering av kommunalt eiendomsselskap for bygging og drift av
industriområde - Vedtak fattet av formannskapet med hjemmel i kommunelovens § 11-8.
4. Gjenpart av brev til styret i Helse Nord, dat. 15.09.20, angående ambulanseflytjenesten beredskap
5. Gjenpart av brev fra styret i Helse Nord, dat. 23.09.20, angående ambulanseflytjenesten Beredskap
6. Gjenpart av brev fra Fylkesmannen i Nordland, dat. 02.10.20, angående fordeling av ordinære
skjønnsmidler 2020
7. Veibelysning og vann - Uttalelser fra Årsmøte i Fiskenes Vel
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8. Notat fra rådmannen ang. muntlig spørsmål fra Tone Fredriksen (SP) om gjenbruk av gravsteder
Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Referatsak nr. 7
Kjell-Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm.dir. i Andøy Energi AS.
Han fratrådte under behandlingen, 21 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Kjell-Are Johansen ble erklært habil.
Votering:
Kjell-Are Johansen (AP) erklæres habil.
Kjell-Are Johansen (AP) tiltrådte, 22 representanter var til stede.
Tommy Lyngra Søberg (AP) ba om vurdering av sin habilitet som ansatt i Andøy Energi AS.
Han fratrådte under behandlingen, 21 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Tommy Lyngra Søberg ble erklært habil.
Votering:
Tommy Lyngra Søberg (AP) erklæres habil.
Tommy Lyngra Søberg (AP) tiltrådte, 22 representanter var til stede.
KS- 109/2020 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

110/2020: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV
VALGDAG
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar at det i Andøy skal holdes valg også søndag 12. september 2021.
Valgstyret gis fullmakt til å ta stilling til hvilke steder det skal være 2 dagers valg.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 110/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar at det i Andøy skal holdes valg også søndag 12. september
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2021.
Valgstyret gis fullmakt til å ta stilling til hvilke steder det skal være 2 dagers valg.

111/2020: 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.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 111/2020 Vedtak:
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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.
112/2020: 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.
·
·

2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av kommunestyret, hvorav 1
medlem med personlig vara skal komme fra kommunestyret
5 medlemmer med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
organisasjonene:
·
·

Pensjonistforeningene i Andøy
Lokale organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. Minst to av de
fem skal representere organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse

Fire av medlemmene m/varamedlemmer skal være over 60 år.
Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

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.
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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.
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.
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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
funksjonsnedsettelser.
· 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.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 112/2020 Vedtak:

· Andøy kommune viderefører rådene Eldreråd og Råd for personer med
funksjonsnedsettelser.
· 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.

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.
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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.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 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.

Halvar Rønneberg (FRP) fratrådte, 21 representanter var til stede.
Håkon M. Lundberg (FRP) tiltrådte, 22 representanter var til stede.
114/2020: FELLES FORLIKSRÅD I VESTERÅLEN
Forslag til vedtak:

1.
Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen,
Sortland og Øksnes. Det nye forliksrådet får navnet Vesterålen forliksråd og trer i
Kraft fra 01.01.2021. Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland
Lensmannskontor.
2.
Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for regionrådsleder, og
deretter alfabetisk.
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
·
·
·
·
·
·

Leder - Lødingen kommune
Medlem - Sortland kommune
Medlem - Øksnes kommune
Vara - Andøy kommune
Vara - Bø kommune
Vara - Hadsel kommune

3.
Det fremmes særskilt sak om valg av kandidat med utgangspunkt i følgende:
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a) Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn
b) Kommunen delegerer til AU å vedta endelig sammensetning av interkommunalt
forliksråd basert på innspillene fra kommunene
c) Hver enkelt kommune skal sikre at valgte kandidater er valgbar, jf. domstolloven
§ 56.
Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP og H:
For å vurdere bedre rettssikkerhet og økt kvalitet mener Andøy kommune at det for kommunen er
relevant og viktig å beskrive Forliksrådenes historie og debatten både utenfor og i Stortinget før
dagenes ordning ble vedtatt.
Poenget med å ha oppmerksomhet rundt dette er at debattene om organiseringen av Forliksrådet
uten unntak har endt opp med at lovgiver (Stortinget) i stor grad har vektlagt tilgjengelighet og
lekmannsprinsippet fremfor juridisk kompetanse i Forliksrådene.
Det har skjedd, selv om det har vært mange og grundige innvendinger mot dagens ordning.
På tross av dette innstilte Justis dept. på videreføring av reglene i den gamle tvistemålsloven.
Stortinget vedtok uten justeringer en slik innstilling, og slik er dagens ordning.
Stortinget mente altså at dagens ordning ikke innebærer en rettsikkerhets risiko.
Prinsipielt så mener Andøy kommune at dagens ordning medfører at det må utøves stor varsomhet i
forhold til å påvirke kommunene til å velge organisering av Forliksrådene, som er begrunnet i effektiv
oppgaveløsning for sekretariatet.
Når det i tillegg blir argumentert for bedre rettssikkerhet og kompetanse blir dette enda mer
utfordrende når vi vet at spørsmålet om rettssikkerhet og kompetanse tross alt ble grundig drøftet
og diskutert i forbindelse med innføringen av dagens ordning både utenfor og i Stortinget.
Stortingets intensjon var å videreføre en ordning som opprettholdt Forliksrådets rolle som «folkets
domstol» med dommere bestående av lekmenn med stor lokal kunnskap.
Ut fra dette så ser ikke Andøy kommune det som velbegrunnet eller hensiktsmessig å gå for en
sammenslåing av Forliksrådene og vil videreføre eget forliksråd i Andøy kommune i tråd med
Stortingets intensjon.
Forslag til vedtak:
Andøy kommune opprettholder eget Forliksråd.

Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP), på vegne av SP og
H, som fikk 6 stemmer, mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
FS- 119/2020 Vedtak:

Andøy kommune opprettholder eget Forliksråd.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 stemmer for og 1 stemme mot.
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KS- 114/2020 Vedtak:

Andøy kommune opprettholder eget Forliksråd.

115/2020: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR NETTSALG AV ALKOHOL
Forslag til vedtak:
1.
Andøy kommunestyre ønsker ikke å gi salgsbevillinger for nettsalg av alkohol i Andøy kommune.
Dette primært på grunn av utfordringer knyttet til kontroll med utlevering av alkoholholdig drikk.
2.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å avslå søknader om salgsbevilling for nettsalg av alkohol,
med bakgrunn i kommunestyrets prinsippvedtak.

Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 120/2020 Vedtak:

1.
Andøy kommunestyre ønsker ikke å gi salgsbevillinger for nettsalg av alkohol i Andøy
kommune. Dette primært på grunn av utfordringer knyttet til kontroll med utlevering av
alkoholholdig drikk.
2.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å avslå søknader om salgsbevilling for nettsalg av
alkohol, med bakgrunn i kommunestyrets prinsippvedtak.
Yngve Laukslett (SP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 115/2020 Vedtak:

1.
Andøy kommunestyre ønsker ikke å gi salgsbevillinger for nettsalg av alkohol i Andøy
kommune. Dette primært på grunn av utfordringer knyttet til kontroll med utlevering av
alkoholholdig drikk.
2.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å avslå søknader om salgsbevilling for nettsalg av
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alkohol, med bakgrunn i kommunestyrets prinsippvedtak.

116/2020: HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2020
Forslag til vedtak:
Halvårsrapport Samskap 2020 tas til orientering.

Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:

Næringssjef Brita Erlandsen orienterte om rapporten og svarte på spørsmål.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende tilleggsforslag:
Stillingen som prosjektleder stedsutvikling lokaliseres til kommunehuset i Andøy.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Tilleggsforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) falt med 2 stemmer for og 5
stemmer mot.

FS- 121/2020 Vedtak:

Halvårsrapport Samskap 2020 tas til orientering.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Næringssjef Brita Erlandsen orienterte om rapporten og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 116/2020 Vedtak:

Halvårsrapport Samskap 2020 tas til orientering.

Yngve Laukslett tiltrådte, 23 representanter var til stede.

117/2020: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.07.2020
Forslag til vedtak:
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1. Avviksrapportering pr 31.07.20 tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe aktivt med å redusere forventet merforbruk så mye
som mulig, jfr. vedtatt innkjøps-, tilsettings- og vikarstopp ut året.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre «tekniske» endringer i budsjett 2020, knyttet til
koronapandemien og evt. andre forhold som ikke endrer realitetene i budsjett 2020.

Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 122/2020 Vedtak:

1. Avviksrapportering pr 31.07.20 tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe aktivt med å redusere forventet merforbruk
så mye som mulig, jfr. vedtatt innkjøps-, tilsettings- og vikarstopp ut året.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre «tekniske» endringer i budsjett 2020, knyttet til
koronapandemien og evt. andre forhold som ikke endrer realitetene i budsjett
2020.

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 117/2020 Vedtak:

1. Avviksrapportering pr 31.07.20 tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe aktivt med å redusere forventet merforbruk
så mye som mulig, jfr. vedtatt innkjøps-, tilsettings- og vikarstopp ut året.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre «tekniske» endringer i budsjett 2020, knyttet til
koronapandemien og evt. andre forhold som ikke endrer realitetene i budsjett
2020.

118/2020: Dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - Formålsendring fra LNFRformål til boligbebyggelse
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring til av
formål fra LNFR-formål til boligbebyggelse for eiendommen 29/33 på Kvalnes.
Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
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Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 123/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
endring til av formål fra LNFR-formål til boligbebyggelse for eiendommen 29/33 på Kvalnes.
Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 118/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
endring til av formål fra LNFR-formål til boligbebyggelse for eiendommen 29/33 på Kvalnes.
Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

119/2020: Søknad om dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Andøy Industripark
Kvalnes - Etablering av vindmølle
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 - dispensasjon fra
arealformål og høydebestemmelser i reguleringsplan «Andøy Industripark Kvalnes» for å tillate
oppføring av vindmølle som omsøkt.

Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende tilleggsforslag:
· Grenseverdier for støy for stegnivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål settes til:
Uten impulslyd: Lden 55 dB og Levning 50 dB
Med impulslyd: Lden 50 dB og Levning 45 dB
· Dersom støykravet ikke overholdes, skal kommunen stille krav til tiltakshaver om avbøtende
tiltak.
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Enstemmig innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen
(MDG)
FS- 125/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 - dispensasjon
fra arealformål og høydebestemmelser i reguleringsplan «Andøy Industripark Kvalnes» for å
tillate oppføring av vindmølle som omsøkt.
· Grenseverdier for støy for stegnivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom
med støyfølsom bruksformål settes til:
Uten impulslyd: Lden 55 dB og Levning 50 dB
Med impulslyd: Lden 50 dB og Levning 45 dB
· Dersom støykravet ikke overholdes, skal kommunen stille krav til tiltakshaver om
avbøtende tiltak.
·
Matz Abrahamsen (H) og Lill Pettersen (SP) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag:
LDEN 45 dB
erstatter
Uten impulslyd: LDEN 55 dB og Levning 50 dB
Med impulslyd: LDEN 50 dB og Levning 45 dB

Votering:
Formannskapets innstilling med endringsforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG)
enstemmig vedtatt.
KS- 119/2020 Vedtak:

Andøy kommune innvilger – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 - dispensasjon
fra arealformål og høydebestemmelser i reguleringsplan «Andøy Industripark Kvalnes» for å
tillate oppføring av vindmølle som omsøkt.

·

·

Grenseverdier for støy for stegnivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer
til rom med støyfølsom bruksformål settes til:
LDEN 45 dB
Dersom støykravet ikke overholdes, skal kommunen stille krav til tiltakshaver
om avbøtende tiltak.
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120/2020: VALG AV REPRESENTANT TIL TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET FOR
PERIODEN 2020 - 2023
Forslag til vedtak:
Som representant fra Andøy kommunestyre til Trafikksikkerhetsutvalget 2020 – 2023 velges:

……………………

Representanten er leder for utvalget.

Valgnemnda 28.09.2020:
Behandling:

Enstemmig vedtatt.
VN- 12/2020 Vedtak:

Som representant fra Andøy kommunestyre til Trafikksikkerhetsutvalget 2020 – 2023 velges:
Odd Arne Andreassen

Representanten er leder for utvalget.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 120/2020 Vedtak:

Som representant fra Andøy kommunestyre til Trafikksikkerhetsutvalget 2020 – 2023 velges:
Odd Arne Andreassen
Representanten er leder for utvalget.

121/2020: VALG AV SAKKYNDIG TAKSTNEMND 2019 - 2023
Forslag til vedtak:
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Andøy kommunestyre velger følgende sakkyndig takstnemnd for perioden 2019 – 2023:
Medlemmer:
1.
2.
3.

Personlige varamedlemmer:
1.
2.
3.

Valgnemnda 28.09.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
VN- 13/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger følgende sakkyndig takstnemnd for perioden 2019 – 2023:
Medlemmer:
1. Tordis Stave
2. Harald Fodstad
3. Hermod Bakkevoll

Personlige varamedlemmer:
1. Åge Jacobsen
2. Finn Allan Westjord
3. Margaret Lassesen Johansen

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 121/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger følgende sakkyndig takstnemnd for perioden 2019 – 2023:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. Tordis Stave
2. Harald Fodstad
3. Hermod Bakkevoll

1. Åge Jacobsen
2. Finn Allan Westjord
3. Margaret Lassesen Johansen

122/2020: VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND 2019 - 2023
Forslag til vedtak:
Valg sakkyndig ankenemnd for perioden 2019-2023:
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Medlemmer.

Personlige varamedlemmer:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Valgnemnda 28.09.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
VN- 14/2020 Vedtak:

Sakkyndig ankenemnd for perioden 2019-2023:
Medlemmer.

Personlige varamedlemmer:

1. Jann Arthur Næss

1. Atle Larsen

2. Kolbjørn Blix

2. Roy Ra

3. May E. Johannessen

3. Elin Wiik

4. Anja Pettersen

4. Sissel Baraa

5. Anne Louise Flaten

5. Ingvill Eliassen

6. Rolf Erik Olsen

6. Yngve Larsen

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 122/2020 Vedtak:
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Sakkyndig ankenemnd for perioden 2019-2023:
Medlemmer.

Personlige varamedlemmer:

1. Jann Arthur Næss

1. Atle Larsen

2. Kolbjørn Blix

2. Roy Ra

3. May E. Johannessen

3. Elin Wiik

4. Anja Pettersen

4. Sissel Baraa

5. Anne Louise Flaten

5. Ingvill Eliassen

6. Rolf Erik Olsen

6. Yngve Larsen

123/2020: SALG AV ÅSE BARNEHAGE
Forslag til vedtak:
1. Åse barnehage (gnr. 21 bnr 225) deles i to som skissert i saksframlegget, og det søkes om endring
av formål til bolig og friareal/lekeplass.
2. Lekeplassen tilbys Åse Vel.
3. Bygget med tilhørende areal lyses ut for salg til høystbydende.

Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:

Yngve Laukslett (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP og H:
1. Det er ikke ønskelig å dele opp eiendommen som i dag utgjør Åse barnehage.
2. Åse vel tilbys å kjøpe eiendommen for kr 20.000
3. Dersom Åse vel ikke ønsker å kjøpe eiendommen legges den ut til salg til høystbydende i
det åpne markedet.
Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Yngve Laukslett (SP), på vegne av SP
og H, som fikk 5 stemmer, mot 2 stemmer for rådmannens forslag.
FS- 127/2020 Vedtak:

1. Det er ikke ønskelig å dele opp eiendommen som i dag utgjør Åse barnehage.
2. Åse vel tilbys å kjøpe eiendommen for kr 20.000
3. Dersom Åse vel ikke ønsker å kjøpe eiendommen legges den ut til salg til høystbydende i
det åpne markedet.
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Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende endringsforslag:
1. Åse barnehage (gnr. 21 bnr 225) deles i to som skissert i saksframlegget, og det søkes om
endring av formål til bolig og friareal/lekeplass.
2. Lekeplassen tilbys Åse Vel.
3. Bygget med tilhørende areal lyses ut for salg til høystbydende.
Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 18 stemmer for, mot 5 stemmer for forslaget
fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP)
KS- 123/2020 Vedtak:

1. Det er ikke ønskelig å dele opp eiendommen som i dag utgjør Åse barnehage.
2. Åse vel tilbys å kjøpe eiendommen for kr 20.000
3. Dersom Åse vel ikke ønsker å kjøpe eiendommen legges den ut til salg til høystbydende i
det åpne markedet.

124/2020: SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA POLITISKE VERV - LILL INGER T.
BERG-OLSEN
Forslag til vedtak:

1.
Lill-Inger T. Berg-Olsen (SV) innvilges midlertidig fritak fra følgende politiske verv i perioden
17.08.20 til 30.06.21, jfr. Kommuneloven § 7-9:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Andøy kommunestyre – medlem nr. 1 for SV – Sosialistisk Venstreparti
Andøy formannskap – medlem for SV-Sosialistisk Venstreparti/Miljøpartiet De Grønne
Valgnemnda – medlem
Vesterålen interkommunale politisk råd - medlem
Vesterålen reiseliv – medlem
Alminnelig skjønnsnemnd - medlem
Private barnehagers samarbeidsutvalg – Representant Barnas Hus
Styret for Andøy Havn KF – Personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen
Delegater til Fylkesmøtet i KS – Vararepresentant nr. 4
Forsvarspolitisk utvalg
Næringsstyre - varamedlem

2.
Dersom det innvilges fritak foretas følgende endringer/valg i fritaksperioden:
a.

Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2019 går Nikoline Spjelkavik inn som
fast medlem til kommunestyret.
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Varamedlemmene rykker opp en plass i henhold til antall stemmer ved
kommunestyrevalget 2019. Leif Nicolay Bornøy går inn som nytt
varamedlem nr. 5.
b.

Formannskapet
Som medlem til formannskapet for SV-MDG velges:
………………………………….

c.

Valgnemnda
Som medlem til valgnemnda for SV velges:
…………………………………

d.

Vesterålen interkommunale politisk råd
Som medlem til Vesterålen interkommunale politisk råd velges:
………………………………….

e.

Vesterålen reiseliv
Som medlem til Vesterålen reiseliv velges:
…………………………………

f.

Alminnelig skjønnsnemnd
Som medlem til alminnelig skjønnsnemnd velges:
…………………………………..

g.

Private barnehagers samarbeidsutvalg - Barnas Hus
Som medlem til private barnehagers samarbeidsutvalg– Barna Hus velges:
…………………………………..

h.

Styret for Andøy Havn KF
Som personlig varamedlem til styret for Andøy Havn KF for
Arne Robert Svendsen velges:
…………………………………….
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i.

Delegater til Fylkesmøtet i KS
Som vararepresentant nr. 4 til Fylkesmøtet i KS velges:
……………………………………..

j.

Forsvarspolitisk utvalg
Som medlem til forsvarspolitisk utvalg velges:

…………………………………….
k.

Næringsstyret
Som varamedlem til næringsstyret velges:
……………………………………

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
KS- 124/2020 Vedtak:

Saken utsettes.

125/2020: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - KUMRIJE RUSITI
Forslag til vedtak:

Kumrije Rusiti innvilges fritak fra følgende politiske verv, jfr. Kommuneloven § 7-9:
·
·

Andøy kommunestyre – varamedlem nr. 1 for Arbeiderpartiet
Styret for Andøy Boligstiftelse – varamedlem nr. 3

a. Kommunestyret
Varamedlemmene rykker opp en plass i henhold til antall stemmer ved
kommunestyrevalget 2019. Birgit Karlsen Eira går inn som nytt
varamedlem nr. 6.
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b.

Andøy Boligstiftelse

Som varamedlem nr. 3 til styret for Andøy Boligstiftelse velges:
………………………………….

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende forslag:
Som varamedlem nr. 3 til styret for Andøy Boligstiftelse velges:
- Anitha Bendiksen (AP)

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 125/2020 Vedtak:

Kumrije Rusiti innvilges fritak fra følgende politiske verv, jfr. Kommuneloven § 7-9:
·
·

Andøy kommunestyre – varamedlem nr. 1 for Arbeiderpartiet
Styret for Andøy Boligstiftelse – varamedlem nr. 3

a. Kommunestyret
Varamedlemmene rykker opp en plass i henhold til antall stemmer ved
kommunestyrevalget 2019. Birgit Karlsen Eira går inn som nytt
varamedlem nr. 6.
b.

Andøy Boligstiftelse
Som varamedlem nr. 3 til styret for Andøy Boligstiftelse velges:
Anitha Bendiksen (AP)

126/2020: SEKRETÆRFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 12.09.19 gitt slik innstilling til kommunestyret:
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1. Birgit K. Eira innstilles til stillingen som sekretær for kontrollutvalget.
2. Det må inngås nærmere arbeidskontrakt med Birgit K Eira om kjøp av sekretærtjenester for
kontrollutvalget.
3. Dersom hun ikke tar stillingen lyses den ut på nytt.

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Kommunestyret tar først stilling til en søknad om fritak fra søkeren, og deretter - dersom
fritak innvilges - behandles kontrollutvalgets innstilling.

Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende tilleggsforslag:
Rådmannen utreder også muligheten for at et interkommunalt selskap gir tjenesten.
Votering:
Ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) enstemmig vedtatt.
KS- 126/2020 Vedtak:

Kommunestyret tar først stilling til en søknad om fritak fra søkeren, og deretter - dersom
fritak innvilges - behandles kontrollutvalgets innstilling.
Rådmannen utreder også muligheten for at et interkommunalt selskap gir tjenesten.

129/2020: ETABLERING AV ANDØY TEKNOLOGIPARK AS
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner interimsstyrets forslag til vedtekter og stiftelsesdokument for Andøy
Teknologipark AS, og forutsetter at selskapet opprettes som et aksjeselskap snarest.

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgene utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen med bakgrunn i manglende utredninger av økonomi og
forretningsplan.
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Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) falt med 4 stemmer for og 19
stemmer mot.
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 19 stemmer for og 4 stemmer mot.
KS- 129/2020 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner interimsstyrets forslag til vedtekter og stiftelsesdokument for
Andøy Teknologipark AS, og forutsetter at selskapet opprettes som et aksjeselskap snarest.

130/2020: UTTALELSE ANGÅENDE BEVILGNING TIL NAROM (NASJONALT SENTER
FOR ROMRELATERT OPPLÆRING ) OVER STATSBUDSJETTET 2021

Forslag til vedtak:
Forslag til uttalelse fra Andøy kommunestyre, fremlagt av ordfører Knut A. Nordmo i møte
den 12.10.20:
Bevilgning til NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) over statsbudsjettet
2021
Stortinget har siden 2000 bevilget økonomisk støtte over Kunnskapsdepartementets
budsjett i form av en årlig basisbevilgning. For årene 2019 og 2020 er bevilgningen på 16,195
MNOK.
For budsjettåret 2021 har regjeringen foreslått 16,195 MNOK, dvs samme beløp som for
2019 og 2020.
NAROM hadde søkt om 16,8 MNOK, som innebærer indeksregulering av bevilgningen for
2020.
En bevilgning på 16,8 MNOK for 2021 er nødvendig for å opprettholde dagens aktivitet i
NAROM. En bevilgning som foreslått av regjeringen betyr en faktisk realnedgang.
I forbindelse med Stortingets vedtak høsten 2016 om å legge ned Andøya flystasjon
forventet et enstemmig Storting at også NAROM bidro i arbeidet med å skape ny aktivitet i
kommunen i tråd med de føringer Stortinget gjorde, blant annet «å legge til rette for at
Andøy kommune skal ha gode forutsetninger for å omstille og videreutvikle seg etter
nedleggelsen av flystasjonen».
I revidert nasjonalbudsjett for 2017 (Prop. 129 S (2016—2017)) presiserte regjeringen
Naroms viktige rolle i omstillingsarbeidet presisert på følgende måte:
«Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ligger på Andøya og er en
viktig aktør i regjeringens satsing på realfag. Senteret er også en bidragsyter i
satsingene på verdensrommet og nordområdene. (….) En økning av tilskuddet vil
gjøre det mulig å øke senterets pedagogiske aktivitet, noe som også vil ha positive
effekter i form av arbeidsplasser og økt aktivitet i nærområdet».
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Regjeringens forslag fikk enstemmig tilslutning i Stortinget.
På bakgrunn av dette ble det igangsatt en betydelig utbygging av nye undervisningsfasiliteter
til NAROM for å oppnå ytterligere aktivitetsvekst i tråd med Regjeringen og Stortingets
forventninger.
Dersom basisbevilgningen ikke økes, medfører det utfordringer både for NAROM og for
omstillingsarbeidet i Andøy, som NAROM har en viktig rolle i.
Realnedgangen i basisbevilgningen de siste årene svekker mulighetene NAROM har for å
videre utvikling og etablering av økt aktivitet.
Andøy kommune viser også til Kunnskapsdepartementets tilbakemelding da NAROM i 2018 søkte om
et investeringstilskudd på 10 MNOK til utbygging av nye undervisningsfasiliteter.
Tilbakemeldingen var at søknaden ikke kunne imøtekommes som en engangsbevilgning
(investeringstilskudd), men at den årlige basisbevilgningen skulle økes over en periode tilsvarende
det omsøkte investeringstilskuddet på 10 MNOK.
Den forventede økningen er ikke fulgt opp og videreført. I tillegg er ikke bevilgningen indeksregulert
de siste årene.

På bakgrunn av overnevnte ber Andøy kommunestyre om at Stortinget i sin behandling av
statsbudsjettet for året 2021 øker basisbevilgningen til NAROM fra 16,195 MNOK til 16,8 MNOK.

Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 130/2020 Vedtak:

Bevilgning til NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) over statsbudsjettet
2021
Stortinget har siden 2000 bevilget økonomisk støtte over Kunnskapsdepartementets
budsjett i form av en årlig basisbevilgning. For årene 2019 og 2020 er bevilgningen på 16,195
MNOK.
For budsjettåret 2021 har regjeringen foreslått 16,195 MNOK, dvs samme beløp som for
2019 og 2020.
NAROM hadde søkt om 16,8 MNOK, som innebærer indeksregulering av bevilgningen for
2020.
En bevilgning på 16,8 MNOK for 2021 er nødvendig for å opprettholde dagens aktivitet i
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NAROM. En bevilgning som foreslått av regjeringen betyr en faktisk realnedgang.
I forbindelse med Stortingets vedtak høsten 2016 om å legge ned Andøya flystasjon
forventet et enstemmig Storting at også NAROM bidro i arbeidet med å skape ny aktivitet i
kommunen i tråd med de føringer Stortinget gjorde, blant annet «å legge til rette for at
Andøy kommune skal ha gode forutsetninger for å omstille og videreutvikle seg etter
nedleggelsen av flystasjonen».
I revidert nasjonalbudsjett for 2017 (Prop. 129 S (2016—2017)) presiserte regjeringen
Naroms viktige rolle i omstillingsarbeidet presisert på følgende måte:
«Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ligger på Andøya og er en
viktig aktør i regjeringens satsing på realfag. Senteret er også en bidragsyter i
satsingene på verdensrommet og nordområdene. (….) En økning av tilskuddet vil
gjøre det mulig å øke senterets pedagogiske aktivitet, noe som også vil ha positive
effekter i form av arbeidsplasser og økt aktivitet i nærområdet».
Regjeringens forslag fikk enstemmig tilslutning i Stortinget.
På bakgrunn av dette ble det igangsatt en betydelig utbygging av nye undervisningsfasiliteter
til NAROM for å oppnå ytterligere aktivitetsvekst i tråd med Regjeringen og Stortingets
forventninger.
Dersom basisbevilgningen ikke økes, medfører det utfordringer både for NAROM og for
omstillingsarbeidet i Andøy, som NAROM har en viktig rolle i.
Realnedgangen i basisbevilgningen de siste årene svekker mulighetene NAROM har for å
videre utvikling og etablering av økt aktivitet.
Andøy kommune viser også til Kunnskapsdepartementets tilbakemelding da NAROM i 2018
søkte om et investeringstilskudd på 10 MNOK til utbygging av nye undervisningsfasiliteter.
Tilbakemeldingen var at søknaden ikke kunne imøtekommes som en engangsbevilgning
(investeringstilskudd), men at den årlige basisbevilgningen skulle økes over en periode
tilsvarende det omsøkte investeringstilskuddet på 10 MNOK.
Den forventede økningen er ikke fulgt opp og videreført. I tillegg er ikke bevilgningen
indeksregulert de siste årene.
På bakgrunn av overnevnte ber Andøy kommunestyre om at Stortinget i sin behandling av
statsbudsjettet for året 2021 øker basisbevilgningen til NAROM fra 16,195 MNOK til 16,8
MNOK.

MUNTLIG SPØRSMÅL
Muntlig spørsmål fra Tone Fredriksen (Sp) angående informasjonsflyt overføres til neste
møte i kommunestyret.
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