ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

09.11.2020
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

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

Parti
AP
H
SP
SP
SP

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

Parti
SP
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14:00 - 18:05
130/2020 – 148/2020

Følgende varamedl. møtte
Rune Stave
Arne Robert Svendsen

Parti
SP
MDG

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, teknisk sjef Arne Blix, økonomisjef
Stein Ivar Johansen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen,
avd. leder Sindre Wolf, skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen,
enhetsleder Merete Olsen 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.
130/2020
131/2020
132/2020
133/2020
134/2020
135/2020
136/2020
137/2020
138/2020
139/2020
140/2020
141/2020
142/2020

143/2020

144/2020
145/2020
146/2020
147/2020
148/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
BEHANDLING AV KONSESJON FOR ERVERV AV GNR. 9
BNR. 1 - RISØYHAMN
NYE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL TILTAK I
BEITEOMRÅDER
ENDRING AV REGLER FOR STØNADSLÅN TIL
LANDBRUKSFORMÅL
Høring. Adressenavn. Nerveien og Flyplassveien
REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET - PLANPROGRAM
TEMAPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
2020-2024
KONTROLLRAPPORT - HAVNEHUSET AS
KONTROLLRAPPORT - DAGS AS
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
DETALJREGULERINGSPLAN FOR THE WHALE,
ANDENES Plan-ID: 1871-202001. SLUTTBEHANDLING
OG VEDTAK.
DETALJREGULERINGSPLAN KONGSHAUGVEIEN,
ANDENES PLAN-ID: 1871-202005 BEHANDLING FØR
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR ANDØY KOMMUNE
Tilstandsrapport for barnehager og grunnskoler 2018/19 og
2019/20
Høring. Lokal forskrift adressering. Andøy kommune
BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR. 1-2020,
ETABLERING AV TESTSTASJON FOR KORONA/COVID
19–TESTING VED ANDENES HELSESENTER
INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Navneopprop: Ordføreren foretok navneopprop, 7 representanter var til stede. Ordføreren
erklærte møtet for vedtaksfør.

130/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

FS- 130/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

131/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Ordføreren informerte om at spørsmålet angående effektiviseringsverktøy Lean overføres til
kommunestyret. Dette etter avtale med spørsmålsstiller.
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om korona-situasjonen i Andøy
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om status for branntomt på Andenes
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål om smittesporing
Arne Robert Svendsen (MDG) varslet spørsmål om fusjon av energiselskap
Lill Pettersen (SP) varslet spørsmål om status for gryteklare prosjekter
Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan det bli nødvendig å gjennomføre politiske møter
digitalt. Ordføreren ønsker å drøfte med formannskapet hvordan dette skal håndteres.
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FS- 131/2020 Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.

132/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 28.09.20 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

FS- 132/2020 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 28.09.20 godkjennes som den foreligger.

133/2020: BEHANDLING AV KONSESJON FOR ERVERV AV GNR. 9 BNR. 1 RISØYHAMN
Forslag til vedtak:
Det vises til saksutredningen. I medhold av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) mv. (LOV-2003-11-28-98), innvilges det konsesjon til Th Benjaminsen AS for erverv
av gnr. 9 bnr. 1 i Andøy kommune. Avtalt pris er kroner 850.000.
Vilkår for konsesjon:
1. Skogen skal drives i samråd med kommunal skogbruksmyndighet.
2. Det skal ikke foretas bruksendring i strid med plan, og eiendommen skal benyttes i tråd
med den til enhver tid gjeldende regulering.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 133/2020 Vedtak:

Det vises til saksutredningen. I medhold av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) mv. (LOV-2003-11-28-98), innvilges det konsesjon til Th Benjaminsen AS
for erverv av gnr. 9 bnr. 1 i Andøy kommune. Avtalt pris er kroner 850.000.
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Vilkår for konsesjon:
1. Skogen skal drives i samråd med kommunal skogbruksmyndighet.
2. Det skal ikke foretas bruksendring i strid med plan, og eiendommen skal benyttes i
tråd med den til enhver tid gjeldende regulering.

134/2020: NYE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar foreslåtte kommunale retningslinjer for tildeling av tilskudd til tiltak i
beiteområder.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 134/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar foreslåtte kommunale retningslinjer for tildeling av tilskudd til
tiltak i beiteområder.

135/2020: ENDRING AV REGLER FOR STØNADSLÅN TIL LANDBRUKSFORMÅL
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar foreslåtte endringer i regelverket for stønadslån til landbruk.
1. Tilføyelse i §5 første ledd: Eget arbeid kan regnes som egenkapital i utbyggingssaker.
2. §5 andre ledd endres til: Stønadslån kan gis til kjøp av melkekvote med inntil 100 % av
kvotens kostnad, med et maksimumsbeløp på kroner 400.000.
3. §2 og §7: «jordbrukssjefen» endres til «landbruksansvarlig»

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP frem følgende endringsforslag til punkt 2:
..., med et maksimumsbeløp på kr 500.000,-.

Votering:
Punkt 1 og 3
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
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Punkt 2
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag med endring fremlagt av Lill
Pettersen (SP) på vegne av SP.
FS- 135/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar foreslåtte endringer i regelverket for stønadslån til landbruk.
1. Tilføyelse i §5 første ledd: Eget arbeid kan regnes som egenkapital i
utbyggingssaker.
2. §5 andre ledd endres til: Stønadslån kan gis til kjøp av melkekvote med inntil 100 %
av kvotens kostnad, med et maksimumsbeløp på kroner 500.000.
3. §2 og §7: «jordbrukssjefen» endres til «landbruksansvarlig».

136/2020: Høring. Adressenavn. Nerveien og Flyplassveien
Forslag til vedtak:
·
·

Adressenavn 1099 -Flyplassveien og adressenavn 4003 – Nerveien, legges ut på høring.
Høringsfrist er 3. uker etter formannskapets behandling.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler. Han
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 136/2020 Vedtak:

·
·

Adressenavn 1099 -Flyplassveien og adressenavn 4003 – Nerveien, legges ut på
høring.
Høringsfrist er 3. uker etter formannskapets behandling.

Arne Robert Svendsen (MDG) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
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137/2020: REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PLANPROGRAM
Forslag til vedtak:
1. Andøy formannskap vedtar oppstart av revidering av kommunedelplanen for idrett og fysisk
aktivitet 2017-2020”.
2. Foreslått planprogram for revidering av kommunedelplanen legges ut på høring i 6 uker.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 137/2020 Vedtak:

1. Andøy formannskap vedtar oppstart av revidering av kommunedelplanen for idrett og
fysisk aktivitet 2017-2020”.
2. Foreslått planprogram for revidering av kommunedelplanen legges ut på høring i 6 uker.

138/2020: TEMAPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2020-2024
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar ”Temaplan for Den kulturelle skolesekken 2020-2024”.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 138/2020 Vedtak:

Kommunestyret vedtar ”Temaplan for Den kulturelle skolesekken 2020-2024”.

139/2020: KONTROLLRAPPORT - HAVNEHUSET AS
Forslag til vedtak:
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Med hjemmel i alkoholforskriften § 10.3, 4. ledd, samt Andøy kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer § 8, tildeles

Havnehuset AS

·

én prikk

for brudd på reklameforbudet ihht. alkoholloven § 9.2, jfr. alkoholforskriften kapittel 14.

All alkoholrelatert reklame må fjernes slik at det ikke foreligger brudd på alkohollovens
§ 9-2.
Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel i Akoholforskirften Paragraf 10.3, 4 ledd, samt Andøy kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer Paragraf 8, tildeles Havnehuset AS
EN PRIKK
for brudd på reklameforbudet ihht. Alkohollovens Paragraf 9.2, jfr. Alkoholforskriften kapittel 14.
Unntatt fra dette pålegget gjelder to klenodier av to tønnelokk, et tønnelokk med en klokke fra
Nordlandsbryggeriet og et tønnelokk fra Løwenbrauer, som anses som pynt.
All annen alkoholrelatert reklame må fjernes slik at det ikke foreligger brudd på alkohollovens
Paragraf 9-2.

Saksbehandler Greta Jacobsen orienterte om alkohollovens bestemmelser for reklame.
Votering:
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP og H enstemmig vedtatt.
FS- 139/2020 Vedtak:

Med hjemmel i Akoholforskriften Paragraf 10.3, 4 ledd, samt Andøy kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer Paragraf 8, tildeles Havnehuset AS
EN PRIKK
for brudd på reklameforbudet ihht. Alkohollovens Paragraf 9.2, jfr. Alkoholforskriften
kapittel 14.
Unntatt fra dette pålegget gjelder to klenodier av to tønnelokk, et tønnelokk med en klokke
fra Nordlandsbryggeriet og et tønnelokk fra Løwenbrauer, som anses som pynt.
All annen alkoholrelatert reklame må fjernes slik at det ikke foreligger brudd på
alkohollovens Paragraf 9-2.
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140/2020: KONTROLLRAPPORT - DAGS AS
Forslag til vedtak:

Med hjemmel i alkoholforskriften § 10.3, 4. ledd, samt Andøy kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer § 8, tildeles
Dags AS
* én prikk
for brudd på reklameforbudet ihht. alkoholloven § 9.2, jfr. alkoholforskriften kapittel 14.
All alkoholrelatert reklame må fjernes slik at det ikke foreligger brudd på alkohollovens
§ 9-2.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende forslag til vedtak:
Med utgangspunkt i rapport der det bemerkes at Dags AS har hengende et speil i garderoben med en
tekst fra Nordlandsbryggeriet på, så ser Formannskapet på dette klenodiet på samme måte som
klenodiet utformet som et tønnelokk med tekst fra Dahls som henger over bardisken i restauranten,
og vil la disse henge uten anmerkninger da dette anses som pynt.
All annen alkoholrelatert reklame må fjernes slik at det ikke foreligger brudd på alkohollovens
Paragraf 9-2.

Votering:
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP og H enstemmig vedtatt.
FS- 140/2020 Vedtak:
Med utgangspunkt i rapport der det bemerkes at Dags AS har hengende et speil i garderoben med en
tekst fra Nordlandsbryggeriet på, så ser Formannskapet på dette klenodiet på samme måte som
klenodiet utformet som et tønnelokk med tekst fra Dahls som henger over bardisken i restauranten,
og vil la disse henge uten anmerkninger da dette anses som pynt.
All annen alkoholrelatert reklame må fjernes slik at det ikke foreligger brudd på alkohollovens
Paragraf 9-2.
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141/2020: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:

1.
Under forutsetning av at Politiet og 133 Luftving ikke har innvendinger innvilges Riggen AS,
org. nr. 919 982 780, skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent
og høyst 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) og
gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent). Skjenkested vil være Riggen;
restaurant i 1. etg. med lobby og uteområde i Hamnegata 1 C, Andenes.
Skjenketider:
Søndag – torsdag:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 01.00
Brennevin (gruppe 3)

Fredag og lørdag:

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

Uteservering på veranda på byggets sør- og vestside, på balkong i 2. etg., samt
bryggeområdet:
Søndag – torsdag: Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 00.30
Brennevin (gruppe 3)
Fredag og lørdag:

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 00.30
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 00.30

Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.30
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.30Skjenkestyrer: Jennifer

Cabatbat
Stedfortreder: Oddbjørn Kristiansen
Både skjenkestyrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve om
alkohollovgivningen.
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Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos politiet. Hun
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Forsvaret. Han
fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Lill Pettersen (SP) og Rune Stave (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Lill Pettersen (SP) erklæres inhabil.
Rune Stave (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 141/2020 Vedtak:

1.
Under forutsetning av at Politiet og 133 Luftving ikke har innvendinger innvilges Riggen AS,
org. nr. 919 982 780, skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent
og høyst 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) og
gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent). Skjenkested vil være Riggen;
restaurant i 1. etg. med lobby og uteområde i Hamnegata 1 C, Andenes.
Skjenketider:
Søndag – torsdag:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 01.00
Brennevin (gruppe 3)

Fredag og lørdag:

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

Uteservering på veranda på byggets sør- og vestside, på balkong i 2. etg., samt
bryggeområdet:
Søndag – torsdag: Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 00.30
Brennevin (gruppe 3)
Fredag og lørdag:

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 00.30
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Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 00.30

Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.00

I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 02.30
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Skjenkestyrer: Jennifer Cabatbat
Stedfortreder: Oddbjørn Kristiansen
Både skjenkestyrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve om
alkohollovgivningen.
Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Lill Pettersen(SP) tiltrådte, 6 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
142/2020: DETALJREGULERINGSPLAN FOR THE WHALE, ANDENES Plan-ID: 1871202001. SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK.
Forslag til vedtak:
Detaljregulering for The Whale, plan-ID 1871-202001 med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 142/2020 Vedtak:

Detaljregulering for The Whale, plan-ID 1871-202001 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

143/2020: DETALJREGULERINGSPLAN KONGSHAUGVEIEN, ANDENES PLAN-ID:
1871-202005 BEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
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Forslag til vedtak:
Formannskapet fremmer planforslaget og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og
bygningslovens §5-2 og § 12-10.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 143/2020 Vedtak:

Formannskapet fremmer planforslaget og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter
plan- og bygningslovens §5-2 og § 12-10.

144/2020: KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar slik planstrategi for Andøy kommune for perioden 2020 – 2023:
Overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Økonomiplan
Helhetlig ROS-analyse og
overordnet beredskapsplan

2020

2021

X

X
X

Økonomisk og miljømessig
bærekraft
Digitaliseringsstrategi
Handlingsplan digitalisering
Kystsoneplan for Vesterålen
Energi- og klimaplan
Hovedplan avløp
Hovedplan vann

2020

2021

2022

2023
X

X

X
X

X

X

X
X

2023

X
X

2020
X

2021
X

X

X

Velferd og folkehelse

2020
X

2021
X

2022
X
X
X

2022

X
X
X
X

X
X

Kommentar
revidering
Revidering
årlig
revidering

X
X

X

Attraktivt bo- og næringssted
Tilrettelegging boligareal mm
Rekrutteringsplan
Handlingsplan for Samskap
Strategisk næringsplan

Kommunedelplan for folkehelse og
forebyggende arbeid
Smittevernplan inkl. pandemiplan
Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet
Helse og sosialplan
Kvalitetsplan for barnehage og
grunnskole
Plan for helsemessig og sosial
beredskap

2022
X
X
X
X

Plantype
Kommuneplan

Kommuneplan
Beredskapsplan

Kommentar

Plantype

ny
ny
ny
revidering
ny
ny

Strategiplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan

2023

X
X

2023

Kommentar
ny
Årlig

Plantype
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan

Kommentar
ny

Plantype
Kommunedelplan

revidering
revidering

Handlingsplan
Kommunedelplan

revidering
revidering

Handlingsplan

revidering

Beredskapsplan
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Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag:
1.
Sentrumsplan for Andenes legges til, med oppstart i 2021
2.
Tilrettelegging boligareal m.m. tas ut av planstrategien da arbeidet faller inn under kommuneplanens
arealdel.
3.
Varighet for planarbeid kuttes ned til i følgende planer:
a. Energi og klimaplan
b. Hovedplan Avløp
c. Strategisk næringsplan
4.
Kommunedelplan for helse og omsorg legges opp til å inkludere flere sektorplaner innen helse i en
overordnet plan, slik Fylkesmannens uttalelse peker på.

Kjell-Are Johansen (AP) stilte spørsmål om muligheten for opplæring for politisk nivå
angående kommunalt planarbeid.
Ordføreren svarte at det vil forsøkt tilrettelagt for opplæring med dette som tema.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens innstilling med:
· endringsforslag punkt 1, fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG)
· endringsforslag punkt 2, fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG)
Endringsforslag punkt 3 fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) falt med 2 stemmer for og
5 stemmer mot
Endringsforslag punkt 4 fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) falt med 2 stemmer for og
5 stemmer mot

FS- 144/2020 Vedtak:

Kommunestyret vedtar slik planstrategi for Andøy kommune for perioden 2020 – 2023:
Overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel

2020 2021 2022 2023 Kommentar
X

X

revidering

Plantype
Kommuneplan

Side 14 av 20

Kommuneplanens arealdel
inkludert tilrettelegging
boligareal og næringsareal.
Økonomiplan

X

X

X

X

X

X

årlig

X

X

revidering

Helhetlig ROS-analyse og
overordnet beredskapsplan

Økonomisk og miljømessig
bærekraft
Digitaliseringsstrategi

2020 2021 2022 2023 Kommentar
X

Handlingsplan digitalisering
Kystsoneplan for Vesterålen

X

ny

Handlingsplan

X

ny

Handlingsplan

revidering

Handlingsplan

ny

Handlingsplan

ny

Handlingsplan

X

X

X
X

2020 2021 2022 2023 Kommentar Plantype

Rekrutteringsplan

X

Handlingsplan for Samskap

X

X

Strategisk næringsplan
Sentrumsplan for Andenes

Velferd og folkehelse
Kommunedelplan for
folkehelse og forebyggende
arbeid

Plantype

X

Hovedplan vann

Attraktivt bo- og næringssted

Beredskapsplan

Strategiplan

X
X

Kommuneplan

ny

Energi- og klimaplan
Hovedplan avløp

Revidering

X

X

X

X

ny

Handlingsplan

Årlig

Handlingsplan
Handlingsplan

X

Kommunedelplan

2020 2021 2022 2023 Kommentar
X

Plantype

X

ny

Kommuneplan

Smittevernplan inkl.
pandemiplan

X

revidering

Handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og

X

revidering

Kommuneplan
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fysisk aktivitet
Helse og sosialplan

X

Kvalitetsplan for barnehage og
grunnskole
Plan for helsemessig og sosial
beredskap

X

revidering

X

revidering

Handlingsplan

revidering

Beredskapsplan

X

Matz Abrahamsen (H) og Kjell-Are Johansen (AP) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.
145/2020: DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Digitaliseringsstrategi for Andøy kommune (vedlagt) vedtas.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som medlem av
arbeidsgruppa for digitalisering. Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til
stede.
Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Kjell-Einar Johansen og Sveinung Ellingsen presenterte saken og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 145/2020 Vedtak:

Digitaliseringsstrategi for Andøy kommune (vedlagt) vedtas.
Arne Robert Svendsen (MDG) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
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146/2020: Tilstandsrapport for barnehager og grunnskoler 2018/19 og 2019/20
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tilstandsrapportene til orientering, og forventer at det arbeides målrettet med
de viktigste utfordringene i oppvekstsektoren:
·
·
·

Beholde og rekruttere kvalifisert personell
Redusere andel barn og unge som har behov for spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning
Drifte skolene og barnehagene i henhold til budsjettramme

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 146/2020 Vedtak:

Kommunestyret tar tilstandsrapportene til orientering, og forventer at det arbeides
målrettet med de viktigste utfordringene i oppvekstsektoren:
·
·
·

Beholde og rekruttere kvalifisert personell
Redusere andel barn og unge som har behov for spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning
Drifte skolene og barnehagene i henhold til budsjettramme

Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

147/2020: Høring. Lokal forskrift adressering. Andøy kommune
Forslag til vedtak:
1. Lokal forskrift for adressering i Andøy kommune legges ut på høring.
2. Høringsfrist er 8 uker.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler. Han
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fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 147/2020 Vedtak:

1. Lokal forskrift for adressering i Andøy kommune legges ut på høring.
2. Høringsfrist er 8 uker.

Arne Robert Svendsen (MDG) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
148/2020: BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR. 1-2020, ETABLERING AV
TESTSTASJON FOR KORONA/COVID 19–TESTING VED ANDENES HELSESENTER
Forslag til vedtak:
Det etableres en ny midlertidig teststasjonen for Korona-/Covid 19-testing ved Andenes helsesenter.
Tiltaket finansieres ved omdisponering av ledige midler fra prosjekt nr. 144178, Risøyhamn skole,
nybygg, innenfor en kostnadsramme på kr. 600 000.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 148/2020 Vedtak:

Det etableres en ny midlertidig teststasjonen for Korona-/Covid 19-testing ved Andenes
helsesenter.
Tiltaket finansieres ved omdisponering av ledige midler fra prosjekt nr. 144178, Risøyhamn
skole, nybygg, innenfor en kostnadsramme på kr. 600 000.

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL
Forslag til vedtak:
Spørsmål fra Yngve Laukslett (SP) om skolenes samarbeidsutvalg
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Spørsmål fra Yngve Laukslett (SP) angående Lean

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:

Yngve Laukslett (SP) stilte følgende spørsmål:
Er samarbeidsutvalgene for våre to 1-10 skoler operative og klar til å gi råd til
kommunestyret i henhold til deres mandat?
Begrunnelse: Det er viktig at alle høringsinstanser og utvalg blir hørt og gis muligheten til å gi
råd og innspill til kommunestyret. Dette er særdeles viktig i den tiden vi går i møte der
knappe ressurser skal fordeles. Utdanningsdirektoratet sier at:
"Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre somskolens
øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for
undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for
kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen."
Rådmannen svarte:
Tilbakemelding fra rektor ved Risøyhamn skole er at samarbeidsutvalget er operativt. Skolen
har av praktiske hensyn valgt å slå sammen samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Dette
utvalget består nå av 3 foreldre, 3 elever, 2 lærere, 2 fra kommunen og 1 fra andre ansatte.
Utvalget ved Risøyhamn skole hadde møte mandag 2. november, og har blant annet sendt et
brev med innspill til alle kommunestyrets representanter.
Tilbakemelding fra rektor ved Andenes skoler er at utvalget ikke har vært aktivt, men skolen
vil innkalle utvalget for å drøfte budsjett- og økonomiplan, og gi utvalget anledning til
komme med råd og innspill før kommunestyrets behandling 14.desember.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Kjell-Are Johansen (AP) stilte spørsmål om status for korona-situasjonen i Andøy og om
bakgrunnen for at kommunen ikke følger de nasjonale rådene fra FHI for besøk ved
institusjoner.
Rådmannen svarte at det som foreligger er en anbefaling fra kommuneoverlegen angående
besøk ved institusjonene.
Behov for lokale tiltak vurderes fortløpende, også situasjonen som var sist uke med flere
smittede. Kriseledelsen har jevnlige møter, og oftere ved behov. Kommuneoverlegen deltar
på møtene og det er løpende dialog om behov for tiltak. Formannskapet har fått delegert
myndighet til å beslutte slike lokale tiltak etter smittevernloven utover de nasjonale.
Kjell-Are Johansen (AP) stilte spørsmål om status for branntomt på Andenes.
Teknisk sjef svarte at det ikke foreligger ny informasjon. Det ventes på en juridisk avklaring i
forhold til riving.
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Matz Abrahamsen (H) viste til at smittesporing er et omfattende arbeid og stilte spørsmål om
det er vurdert ansettelser for å arbeide med dette.
Rådmannen svarte at behovet for ressurser vurderes kontinuerlig og at ressursene
omdisponeres etter behov.
Kjell-Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm.dir. i Andøy Energi AS.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Kjell-Are Johansen (AP) ble erklært habil.
Votering:
Kjell-Are Johansen (AP) erklæres habil.
Kjell-Are Johansen (AP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Arne Robert Svendsen (MDG) viste til oppslag i media angående vurdering av fusjon der
Andøy Energi AS er en del av fusjonen.
Ordføreren svarte at det er kommet en henvendelse fra styreleder om saken. Ordføreren har
bedt styret gjøre nødvendige vurderinger og komme med anbefalinger. Det foreligger ingen
føringer fra ordfører angående saken. Ordføreren opplyste at det vil bli avholdt felles møte i
energiselskapene i Lofoten og Vesterålen med oppdatering på utviklingen innen
energisektoren fremover.
Lill Pettersen (SP) viste til tidligere behandling av gryteklare prosjekter og ba om oppdatering
av status.
Teknisk sjef Arne Blix informerte om at alle prosjektene er startet opp og at noen av
prosjektene er avsluttet.
Ordføreren ba om at det blir fremlagt en oversikt med status for kommunestyret.

FYSISKE/DIGITALE MØTER UNDER KORONA-PANDEMIEN
Ordføreren viste til at smittesituasjonen fort kan endre seg. Han ba formannskapet vurdere
muligheten for at politiske møter kan avholdes som digitale møter dersom dette vurderes
som nødvendig for å hindre smittespredning.
Formannskapet delegerte til rådmannen å ta avgjørelser frem til saken behandles av
kommunestyret.
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