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Glenn Peter Knædal
Trude Haug
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MDG
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Møteleder:
Fra adm. møtte:

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar
Johansen, skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, teknisk sjef Arne
Blix, økonomisjef Stein Ivar Johansen, enhetsleder barnehage
Merete Olsen , avd.leder Sindre Wolf 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
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145/2020
146/2020

147/2020
148/2020
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151/2020
152/2020
153/2020
154/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Årsmelding 2019 Vesterålen barnevern
Møtebok - kontrollutvalget 08.10.20
Uttalelse fra Vesterålen regionråd
Status gryteferdige investeringsprosjekter 16.11.20
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
TEMAPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
2020-2024
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
DETALJREGULERINGSPLAN FOR THE WHALE,
ANDENES Plan-ID: 1871-202001. SLUTTBEHANDLING
OG VEDTAK.
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR ANDØY KOMMUNE
Tilstandsrapport for barnehager og grunnskoler 2018/19 og
2019/20
SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA POLITISKE
VERV - LILL INGER T. BERG-OLSEN
BUDSJETTREGULERING INVESTERING NR. 1-2020,
ETABLERING AV TESTSTASJON FOR KORONA/COVID
19–TESTING VED ANDENES HELSESENTER
VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.21 - 01.01.25
VALG AV FISKERIUTVALG 2020 - 2023
VALG AV RÅD FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE 2019 - 2023
VALG AV ELDRERÅD 2020 - 2023
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - BIRGIT KARLSEN
EIRA
BESLUTNING OM FJERNMØTE I FOLKEVALGTE
ORGANER
OMORGANISERING VESTERÅLEN REGIONRÅD
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - VIBEKE
STRØM-FOSSE
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Klubb 81 – Mathea Lian og Mette Spjelkavik Enoksen
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 22 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

131/2020: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Jakop Mortensen (SP) gjorde oppmerksom på at flere av dokumentene i møteportalen var
lagt ut som Word-filer, og anmodet om at dokumentene legges ut i PDF-format.
KS- 131/2020 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

132/2020: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Ordføreren informerte om at det i løpet av møtet ville bli avholdt møte i Formannskapet for
å gjøre innstilling til sak 153/2020 - Omorganisering Vesterålen regionråd.
Ordføreren informerte om at det i løpet av møtet ville bli avholdt møte i Valgnemnda for å
gjøre innstilling til sak 148/2020 - Valg av fiskeriutvalg og sak 150/2020 - Valg av eldreråd.
Ordføreren informerte om at det ville bli gitt orienteringer i forbindelse med behandlingen
av 143/2020 - Digitaliseringsstrategi for Andøy kommune og sak 144/2020 - Tilstandsrapport
for barnehager og grunnskoler 2018/19 og 2019/20.
Kjell-Are Johansen (AP) viste til at Bodø-Glimt har vunnet seriemesterskapet som første
nordnorske fotballag. Han foreslo at kommunestyret skulle sende en hilsen og gratulere med
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seieren.
Kommunestyret samtykket til forslaget.
Jitse Buitink (SV) viste til innsendt interpellasjon og stilte spørsmål om hvorfor denne ikke
var tatt med på sakslisten.
Ordføreren viste til reglementet hvor det fremgår at spørsmål og interpellasjoner må være
meldt skriftlig minst 3 virkedager før kommunestyret. Interpellasjonen var kommet for sent
og var derfor ikke tatt med til dette møtet.
Tone Fredriksen (SP) varslet spørsmål vedrørende rutine for videresending av brev/e-post til
folkevalgte organ.

KS- 132/2020 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Marita Thanke Hansen tiltrådte, 23 representanter var til stede.

ORIENTERINGER
Kari Mortensen orienterte om Vesterålen barnevern og svarte på spørsmål.
Orientering fra Vesterålen regionråd v/ Bianca Marie Johansen og Astrid Bertinussen

133/2020: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Tone Fredriksen (SP) vedrørende informasjonsflyt
Spørsmål fra Yngve Laukslett (SP) angående effektiviseringsverktøy lean
Interpellasjon fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående vern av Andmyran
Interpellasjon fra Jitse Buitink (SV) angående innføring av turistskatt
Spørsmål fra Jitse Buitink (SV) angående Skolestua barnehage
Spørsmål fra Matz Abrahamsen (H) angående boligmarkedet i Andøy

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Tone Fredriksen (SP) stilte følgende spørsmål:
Hvilke rutiner har Andøy Kommune for å sikre oss at flyktninger/andre fremmedspråklige får
den informasjon de trenger, vedrørende hvilke krav til spesialoppfølging de kan forvente
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innfridd, dersom de har barn med utfordringer.
For eksempel ulike funksjonshemninger som kan gi utfordringer i skolehverdagen?
Rådmannen svarte:
Integreringstjenenesten opplyser om at deres generelle oppfatning er at en stor del av
bosatte flyktninger sliter med å forstå det norske systemet, og ikke er kjent med hvilke
rettigheter og plikter de har. Dette gjelder både skolesystemet, men også andre
forvaltningsorganer som NAV, helsetjenester, sykehus etc. Bosatte flyktninger forstår
nødvendigvis ikke hva et enkeltvedtak er og hvilke klagemuligheter de har. Generelt er de
tilbakeholdne med å klage.
Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger skal, i tillegg til norskopplæring og
arbeids- eller utdanningsrettede tiltak, gi de bosatte flyktningene informasjon og kunnskap
om det norske samfunnet. Gjennomførte 50 timer i samfunnskunnskap er et vilkår for å få
innvilget permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.
I henhold til forvaltningslovens §11 har forvaltningsorganene en veiledningsplikt. Formålet
er å gi partene adgang til å ivareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Dette
innebærer i flere tilfeller behov for bruk av tolk. For skole og PPT må det ofte brukes tolk for
å forklare innholdet i sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak og sikre at partene forstår
innholdet. I tillegg skal forvaltningsorganet sikre at partene er kjent med retten til å klage og
få hjelp og veiledning til å klage dersom de ønsker det.
Andøy kommune har en avtale med tolketjeneste som skal brukes ved behov.

Yngve Laukslett (SP) stilte følgende spørsmål:
Kommunestyret har vedtatt etter innspill fra administrasjonen at konseptet lean skal
benyttes kommunen. Har kommunen en strategi eller metodikk for hvordan kommunen skal
gevinst realisere effektene av lean?
Begrunnelse: lean er en filosofi og styringsverktøy som går ut på å kontinuerlig forbedre
organisasjonen. Hvordan toppledelsen operasjonaliserer lean som metode er helt
avgjørende for om organisasjonen vil lykkes med konseptet. Dersom det ikke rettes fokus
mot gevinstrealisering vil lean, som mange andre oppskrifter på forbedringer, havne i
skuffen over planer som ikke tas inn i organisasjonens «daglige liv» i form av å bli en del av
den institusjonelle kulturen.
Kommunen har behov for å utøve sin tjenesteyting med mindre ressurser. Lean må derfor
benyttes som et strategisk verktøy for å «gjøre mer med mindre ressurser».
Rådmannen svarte:
Lean er en måte å tenke og jobbe med kontinuerlig forbedring av tjenestene på, som
handler om forenkling og identifisering av unødvendig merarbeid og fjerning av «plunder og
heft». Fokus skal være på det som gir merverdi for brukerne av tjenestene, og det skal være
høy grad av medarbeiderinvolvering.
I 2019 hadde vi et forprosjekt på Lean, der 25 ledere/tillitsvalgte fikk grunnopplæring i Lean,
noen fikk opplæring som interne veiledere og verktøyene ble prøvd ut i 5 piloter.
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Kommunestyret godkjente i fjor høst videreføring av arbeid med kontinuerlig forbedring,
med grunnopplæring til ledere som ikke hadde vært med i forprosjektet, ressurs til interne
veiledere og mer fokus på gevinstrealisering.
Lean er ikke et innsparingsprosjekt. Utgangspunktet for arbeidet med kontinuerlig
forbedring er at det skal bidra til at en størst mulig andel av de ressursene vi sitter igjen med
skal komme brukerne/innbyggerne til gode.
I november i fjor hadde vi ny runde med opplæring i Lean fra KS, der gevinstrealisering også
var tema.
Det er flere typer gevinster, som unngåtte kostnader, spart tid eller økt kvalitet. Gevinster
kommer ikke av seg selv. Å realisere gevinster krever at vi bevisst jobber med å kartlegge,
planlegge og følge opp at gevinstene faktisk oppnås. Det trenger vi å trene på i praksis og vi
må lage enkle maler for gevinstrealiseringsplaner, der det også er avklart hvordan
beslutninger om hva gevinster skal omdisponeres til skal tas.
I vår var det planlagt at de to interne veilederne med noe bistand fra KS skulle prøve ut
verktøyet på flere konkrete arbeidsplasser som hadde meldt ønske om å se på
arbeidsprosesser. Så kom korona, og mange oppgaver måtte settes på vent, i tillegg til
strenge restriksjoner på fysiske møter/samlinger.
Vi kommer til å fortsette dette arbeidet når pandemien er over/når smittesituasjonen gjør
det forsvarlig.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende interpellasjon:
Oppstart av verneprosess Andmyran, aktiv forvaltning av myr i
Andøy.
Andmyran er et internasjonalt viktig myrlandskap med mange verneverdige
naturkvaliteter. Olje og energidepartementet avslo søknad om utsettelse av
konsesjon for Andmyran vindpark vinter 2020. En av hovedgrunnene til dette
avslaget var nettopp forholdet til de naturkvaliteter Andmyran har og de
internasjonale forpliktelsene Norge som nasjon har for å ivareta dem.
Den beste måten å sikre naturkvaliteter i Norge i dag er gjennom vern etter
Naturmangfoldloven. Når fremtidig arealbruk nå er avklart og vindkraftkonsesjonen
utløper 31.12 2020 - ser Miljøpartiet De Grønne det som naturlig at det startes opp
en verneprosess som avklarer avgrensning, verneformål, forvaltningspraksis og
tilrettelegging for kunnskapsformidling.
Miljøpartiet De grønne ønsker derfor at Andøy kommune går i dialog med
vernemyndigheten og fremmer ønske om vern av området Andmyran, og de
kvaliteter området har som naturvernområde.
Andøy kommune står foran store arealkrevende utbygginger - samtidig viser tall fra
Miljødirektoratet at klimagassutslipp fra Andøy knyttet til endret arealbruk, er nær det
dobbelte av de fossile utslippene i kommunen.
En måte å motvirke denne trenden og kompensere for utslippet er å verne og
restaurere mer av myrarealene vi har i Andøy i dag -slik at de opprettholder status
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som arealer som binder karbon, fremfor å være arealer som aktivt bidrar til å øke
utslipp av klimagasser til atmosfæren.
Miljøpartiet De Grønne i Andøy mener derfor det bør utredes hvilke arealer av myr vi
bør verne og restaurere i Andøy -og hvilke som skal være aktive, godt drenerte og
produktive arealer for jordbruk -også i fremtiden.
Ordføreren svarte:
Takker for interpellasjonen!
Som interpellanten sier, så er det mye myr på Andøya med ulike kvaliteter og verdier i
mange ulike henseender.
Det er nok også grunnen til at det allerede er vernet betydelige myrarealer av de 260 km2
myr i Andøy kommune, av et total areal på ca. 650 km2.
Det er allerede vernet betydelige arealer av Andmyran gjennom Skogvoll naturreservat som
utgjør 55 km2.
Så kommer alle de andre verneformene i tillegg til myr og våtmark, som strandsone, plante
og dyreliv, geologiske forekomster, fuglefjell og hekkeplasser, i alt et vernet areal som totalt
utgjør ca. 95 km2.
I tillegg må det nevnes at det er igangsatt et arbeide med et marint verne område rundt
Andøya som innbefatter nærmere 2000 km2, det meste innenfor Andøy kommunes
territoriale farvann.
Dette viser med all tydelighet at Andøy kommune sine arealer både på land og sjø allerede
bidrar tungt inn med verneverdige arealer i nasjonal og internasjonal sammenheng.
Interpellanten trekker frem tall på miljø gass utslipp og årsaker til klimagass utslipp som det
må være lov å si er rimelig udokumentert og som det er knyttet betydelig usikkerhet til.
Tror det viktigste i klima sammenheng å skaffe seg et bedre kunnskaps grunnlag som i større
grad ivaretar helheten og sammenhengene før man setter i gang enkelt tiltak man ikke fullt
ut vet konsekvensene av.
Kanskje det viktigste fremfor å verne mer, er få kunnskap om hvordan man skal sikre at det
som allerede er vernet beholder sin vernemessige verdi, samtidig som man sikrer verdien på
de allerede omdisponerte arealene i forhold til det de er omdisponert til, som
matproduksjon, grasproduksjon eller annen karbon bindende bruk som generell skogsvekst
osv. og at disse benyttes på en optimal måte i forhold til det formålet de opprinnelig var
tiltenkt.
Et tilleggs moment som er viktig å legge merke til er at det meste av det øvrige landarealet
er eid av private grunneiere og i forutsetningene for noen av de tiltak interpellanten foreslår
krever at grunneier vil gi tillatelse samt at finansieringen av tiltakene er tilstrekkelig og at
kommunen og andre aktører har kapasitet til planlegging og gjennomføring.
Ut fra disse forhold så ser ikke Ordfører det som verken nødvendig eller forsvarlig å fremme
ønske om å iverksette prosesser for å verne mer av Andøy kommunes arealer på land eller i
sjø, men heller at det legges til rette fra sentrale fagmyndigheter for å fremskaffe større og
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bedre kunnskap om hvordan man kan sikre de allerede vernede arealenes verneverdi for
fremtiden.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag til vedtak:
Andøy kommune går i dialog med vernemyndigheten om vern av området Andmyran.
Votering:
Forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen falt md 6 stemmer for og 17 stemmer mot.

Jitse Buitink (SV) la frem følgende interpellasjon:
SV har inne til behandling i næringskomiteen et forslag til utredning om innføring av
nasjonal turistskatt. Denne beskatningen skal gå i favør kommunene, SP, Krf og Ap
er blant partiene som har signalisert støtte til forslaget. Regjeringen ved Distrikts og
digitaliseringsminister Helleland har uttalt at hun vil hjelpe kommuner med å utforme
lokale former for turistskatt.
Andøy SV har tidligere ønsket en lokal utredning av turistskatt. Beskatningen må
innrettes slik at den stimulerer til økt overnattingsdøgn i kommunen, det er således et
ønske om at beskatningen ikke belaster turistnæringen men heller styrker den.
Forslag til vedtak
Rådmannen utreder innføring av turistskatt innen 01.06.2021
Ordføreren svarte:
Takker for interpellasjonen.
Et fellesgode påslag er en avgift som skal bidra til å finansiere fellesgodene i reiselivet.
Fellesgode finansierings påslaget kan være et bestemt beløp eller en prosentandel som
legges på som et ekstrapåslag på overnatting eller eventuelt også andre reiselivstjenester
eller produkter.
Fellesgode påslag for turister finnes i mange andre land, også i Europa. Noen har by- eller
kommuneavgrenset finansieringsordninger, noen har ulike takster avhengig av sesong, og
det er også ulik praksis for innkreving av påslag for voksne, barn og ungdom.
Debatten om fellesgode finansieringsordning innen reiselivet har pågått i flere år også i
Norge både i og utenfor Stortinget.
Kommunenes adgang til å innføre en fellesgode finansierings ordning i tilknytting til reiseliv
er ikke tilstede i dag.
Dersom det nå blir vedtatt i Stortinget å utrede innføring av en nasjonal fellesgode
finansieringsordning i Norge, vil det være naturlig å avvente utredningen og utfallet av
Stortingets behandling før man bruker ressurser på utredninger lokalt.
Men det vil trolig også bli slik at det blir opp til kommunene å finne ut hvordan en slik
fellesgode finansieringsordning skal rigges og gjennomføres lokalt.
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Uansett hvilken modell for fellesgode finansiering det eventuelt blir flertall på Stortinget å
åpne for i framtida, vil prinsippet være at inntekten fra ordningen skal brukes til finansiering
av tiltak som offentlige toaletter, søppelhåndtering, parkeringsløsninger og andre tiltak for å
legge til rette for bærekraftig reiseliv. Inntekt fra en fellesgode finansiering kan ikke brukes
til å finansiere kommunens ordinære tjenester.
Votering:
Forslaget fremlagt av Jitse Buitink (SV) ble vedtatt med 16 stemmer for og 7 stemmer mot.
VEDTAK
Rådmannen utreder innføring av turistskatt innen 01.06.2021
Jitse Buitink (SV) stilte følgende spørsmål:
Andfjord Salmon har uttrykt sterk bekymring for nedleggelse av Skolestua barnehage. Roy
Pettersen sier til SV at de legger opp til 20 ansatte etter endt utbygging for en produksjon på
10.000 tonn på Kvalnes. Det planlegges over en 10- årsperiode for 70.000 tonn og 250-300
ansatte på Kvalnes 2, Fiskenes og Breivik. En ansatt med 3 barn er allerede bosatt og flere
unge vurdere flytting.
Det reelle barnehagebehovet sier Pettersen, er et vanskelig anslag men ikke usannsynlig
med et behov for rundt 10 barnehageplasser fram mot 2023-24.
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.11.2020
Er Andfjord Salmons bekymring tatt i betrakting, og vil ordføreren be rådmann om en ny
vurdering dersom disse opplysningene ikke er tatt med i utredningen?
Ordføreren svarte:
Takker for spørsmålet.
Brevet fra Andfjord Salmon er mottatt og vil bli vedlagt som vedlegg til budsjett saken og
den videre behandlingen av budsjettet for Andøy kommune 2021.
Ordføreren anser det slik at Rådmannen har avlagt sitt forslag til budsjett for 2021, og
Ordføreren tar til etterretning at Rådmannen har avlagt sitt forslag til budsjett og ser det
ikke som hensiktsmessig å be Rådmannen om nye vurderinger i forhold til vedlegget.
Ordføreren ser det slik at det er opp til politisk nivå å gjøre de nødvendige avveininger,
vurderinger, eventuelle endringer og da finne nødvendig finansiering om politisk nivå velger
å endre innstillingen rådmannen og som sikrer et budsjett i balanse.
Matz Abrahamsen (H) stilte følgende spørsmål:
Den siste tiden har det vært flere medieoppslag angående kjøp og salg av bolig/eiendommer
i Andøy. Bakgrunnen er i hovedsak boliger som blir omsatt vesentlig over prisantydning.
Samtidig pekes det på boliger som har vært til salg lenge før de blir omsatt. I Andøy har vi i
all hovedsak eneboliger. Noen rekkehus og leiligheter finnes også. Etter min mening har vi i
Andøy behov for å utvikle boligmarkedet videre. Våre nabokommuner har gjort det i mange
år slik at boligmarkedet er mye mer variert enn i Andøy.
Mitt spørsmål er derfor: Vil Ordfører legge til rette for at Samskap kan ta et initiativ med
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relevante parter; entreprenører, eiendomsutviklere, Andøy Kommune og andre relevante
parter for å kartlegge hvordan vi skal få en mer variert boligmasse i Andøy?
Ordføreren svarte:
Samskap vil som en del av den kommunale organisasjonen også bli brukt på linje med resten
av den kommunale organisasjonen til utredning og tilrettelegging for blant annet
boligarealer og ulike boligformer.
Blant annet vil Samskap bli engasjert gjennom prosjekt «Velkommen Heim» for å jobbe med
dette.
I dette ligger det både attraktive tomter, utleieinformasjon og legge til rette for flere
boformer.
Ulike boformer handler om hvordan vi vil bo i fremtiden, spesielt de menneskene vi ønsker å
tiltrekke oss til de utviklingsprosjektene som er i gang. Det er ikke sikkert at alle ønsker å bo i
eneboliger.
Ordføreren ser for seg at dette blir et eget prosjekt der Samskap i samarbeid med
kommunens øvrige organisasjon (arealplanlegger, næringsliv, næringsforeninga , o.a.) får
frem ulike måter å tilrettelegge for boliger og bo muligheter i Andøy.
Innhenting av kunnskap/analyser/erfaringer på hvordan ulike målgrupper ønsker å bo i
framtiden er en sentral del i dette.

Målet er å tilrettelegge attraktive (valgte) områder i kommunen, slik ar det er interessant for
eiendomsutviklere og entreprenører å igangsette byggeprosjekter som resulterer i attraktive
boliger for tilflyttere i hele kommunen.
Kommuneplan for samfunnsdel, arealplan og øvrig planstrategi for de neste 4 årene vil også
være viktige verktøy sammen med ledergruppas handlingsplan for 2020 for å få i gang
nødvendige prosesser som gjør at Andøy kommune lykkes med å legge til rette for vekst i
befolkningen fremover.
Så svaret mitt på spørsmålet er JA.

134/2020: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 12.10.20 godkjennes som den foreligger.
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Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Kjell-Are Johansen (AP) viste til fremlagt forslag i forbindelse med behandlingen av
interpellasjon fra Jitse Buitink (SV) angående ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole, og
gjorde oppmerksom på at protokollering av voteringen er feil.
KS- 134/2020 Vedtak:

Protokollen vil bli rettet opp og lagt frem på nytt for godkjenning.

135/2020: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Årsmelding 2019 Vesterålen barnevern
Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 08.10.20
Uttalelse fra Vesterålen Regionråd angående norsk romindustri i nordområdemeldingen
Status "gryteferdige" investeringsprosjekter

Referatene tas til etterretning

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

KS- 135/2020 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

136/2020: 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.

Side 12 av 48

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.
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.

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Tore Benjaminsen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da han er medeier i Th Benjaminsen
AS. Han fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Tore Benjaminsen (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Tore Benjaminsen erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KS- 136/2020 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.
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.

Tore Benjaminsen tiltrådte, 23 representanter var til stede.
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137/2020: 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.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 137/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar foreslåtte kommunale retningslinjer for tildeling av tilskudd til
tiltak i beiteområder.
Kjell-Are Johansen (AP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 22 representanter var til
stede.
138/2020: 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,-.
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Votering:
Punkt 1 og 3
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
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».

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 138/2020 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».

Øyvind Ridola Høyning (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 21 representanter var
til stede.
139/2020: TEMAPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2020-2024
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar ”Temaplan for Den kulturelle skolesekken 2020-2024”.

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 138/2020 Vedtak:

Kommunestyret vedtar ”Temaplan for Den kulturelle skolesekken 2020-2024”.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 139/2020 Vedtak:

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

140/2020: 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
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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.

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.
Votering:
Lill Pettersen (SP) erklæres inhabil.
Rune Stave (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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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
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.

Side 18 av 48

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos politiet. Hun
fratrådte under behandlingen, 20 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Forsvaret. Han
fratrådte under behandlingen, 19 representanter var til stede.
Votering:
Lill Pettersen (SP) erklæres inhabil.
Rune Stave (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 140/2020 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
Brennevin (gruppe 3)

fra kl. 13.00 til kl. 00.30

Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
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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, 20 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) tiltrådte, 21 representanter var til stede.

141/2020: 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.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 20 stemmer for og 1 stemme mot.
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KS- 141/2020 Vedtak:

Detaljregulering for The Whale, plan-ID 1871-202001 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.
Yngve Laukslett (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 20 representanter var til
stede.
142/2020: 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

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

Velferd og folkehelse
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

2021

2022
X
X
X
X

2022

2023
X
X
X

2023

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

2020
X

2021
X

X

X

2020
X

2021
X

2022
X
X
X

2022

ny
ny
ny
revidering
ny
ny

Strategiplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan

2023

X

Beredskapsplan

Plantype

X
X

X
X

Plantype
Kommuneplan
Kommuneplan

Kommentar

2023

X
X
X

Kommentar
revidering
Revidering
årlig
revidering

Kommentar
ny
Årlig

Plantype
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan

Kommentar
ny

Plantype
Kommunedelplan

revidering
revidering

Handlingsplan
Kommunedelplan

revidering
revidering

Handlingsplan

revidering

Beredskapsplan

Formannskapet 09.11.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endringsforslag:
1.
Sentrumsplan for Andenes legges til, med oppstart i 2021
2.
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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 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

2020 2021 2022 2023 Kommentar

Kommuneplanens samfunnsdel

X

Kommuneplanens arealdel
inkludert tilrettelegging
boligareal og næringsareal.
Økonomiplan
Helhetlig ROS-analyse og
overordnet beredskapsplan

X

X

Plantype

revidering

Kommuneplan

Revidering

Kommuneplan

X

X

X

X

X

årlig

X

X

revidering

Beredskapsplan
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Økonomisk og miljømessig
bærekraft
Digitaliseringsstrategi

2020 2021 2022 2023 Kommentar
X

Handlingsplan digitalisering
Kystsoneplan for Vesterålen

X

ny

Strategiplan

X

ny

Handlingsplan

X

ny

Handlingsplan

revidering

Handlingsplan

ny

Handlingsplan

ny

Handlingsplan

Energi- og klimaplan
Hovedplan avløp

X
X

X

X

X

Hovedplan vann

Attraktivt bo- og næringssted

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

X

X

X

ny

Handlingsplan

Årlig

Handlingsplan
Handlingsplan

X

Kommunedeplan

2020 2021 2022 2023 Kommentar
X

Plantype

X

ny

Kommuneplan

Smittevernplan inkl.
pandemiplan

X

revidering

Handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet

X

revidering

Kommuneplan

Helse og sosialplan

X

Kvalitetsplan for barnehage
og grunnskole
Plan for helsemessig og sosial
beredskap

X

X

revidering

X

revidering

Handlingsplan

revidering

Beredskapsplan

Matz Abrahamsen (H) og Kjell-Are Johansen (AP) tok forbehold frem til behandlingen i
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kommunestyret.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende endrings-/tilleggsforslag:
1.
Varighet for planarbeid kuttes ned i følgende planer:
· Energi og klimaplan
· Hovedplan avløp
· Strategisk næringsplan
2.
Kommunedelplan for Helse og Omsorg legges opptil å inkludere flere sektorplaner innen helse i en
overordnet plan.
3.
Naturmangfoldplan legges til i strategien med oppstart i 2023.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endrings-/tilleggsforslag fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG):
Punkt 1
Falt med 7 stemmer for og 13 stemmer mot
Punkt 2
Falt med 7 stemmer for og 13 stemmer mot
Punkt 3
Enstemmig vedtatt.
KS- 142/2020 Vedtak:

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

2020 2021 2022 2023 Kommentar

Kommuneplanens samfunnsdel

X

Kommuneplanens arealdel
inkludert tilrettelegging
boligareal og næringsareal.
Økonomiplan
Helhetlig ROS-analyse og
overordnet beredskapsplan

X

X

Plantype

revidering

Kommuneplan

Revidering

Kommuneplan

X

X

X

X

X

årlig

X

X

revidering

Beredskapsplan
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Økonomisk og miljømessig
bærekraft
Digitaliseringsstrategi

2020 2021 2022 2023 Kommentar
X

Handlingsplan digitalisering
Kystsoneplan for Vesterålen

X

ny

Strategiplan

X

ny

Handlingsplan

X

ny

Handlingsplan

revidering

Handlingsplan

ny

Handlingsplan

ny

Handlingsplan

Energi- og klimaplan
Hovedplan avløp

X
X

X

X

X

Hovedplan vann

X

Naturmangfoldplan

X

Attraktivt bo- og næringssted

2020 2021 2022 2023 Kommentar Plantype

Rekrutteringsplan

X

Handlingsplan for Samskap

X
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Kjell-Are Johansen (AP) tiltrådte, 21 representanter var til stede.
Yngve Laukslett (SP) tiltrådte, 22 representanter var til stede.
143/2020: 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.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som medlem av
arbeidsgruppa for digitalisering. Han fratrådte under behandlingen, 21 representanter var til
stede.
Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
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Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Kjell-Einar Johansen og Sveinung Ellingsen presenterte saken og svarte på
spørsmål.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 143/2020 Vedtak:

Digitaliseringsstrategi for Andøy kommune (vedlagt) vedtas.
Arne Robert Svendsen tiltrådte, 22 representanter var til stede.
Robert Hagen (FRP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 21 representanter var til
stede.
144/2020: 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
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Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen og enhetsleder barnehage Merete Olsen orienterte
om saken og svarte på spørsmål.
Omforent tilleggsforslag:
Etterstrebe visjonen om nulltoleranse for mobbing på skolene og arbeide for et trygt arbeidsmiljø for
elevene ved Andøyskolene.
Torfinn Bø (SP) la frem følende tilleggsforslag på vegne av SP og H:
Arbeide for å redusere sykefraværet i barnehagene og i skolene.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fremlagt av Torfinn Bø (SP) på vegne av SP og H, enstemmig vedtatt.
KS- 144/2020 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

·

Etterstrebe visjonen om nulltoleranse for mobbing på skolene og arbeide for et
trygt arbeidsmiljø for elevene ved Andøyskolene

·

Arbeide for å redusere sykefraværet i barnehagene og i skolen.

John-Petter Karlsen (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 20 representanter var til
stede.
145/2020: 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
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
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:
…………………………………..
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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:
…………………………………….

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.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem forslag til kandidater, mottatt fra SV-Sosialistisk Venstreparti:
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Formannskapet
Som medlem til formannskapet for SV-MDG velges:
Nikoline Spjelkavik (SV)
Valgnemnda
Som medlem til valgnemnda for SV velges:
Nikoline Spjelkavik (SV)
Vesterålen interkommunale politisk råd
Som medlem til Vesterålen interkommunale politisk råd velges:
Jitse Buitink (SV)
Vesterålen reiseliv
Som medlem til Vesterålen reiseliv velges:
Jitse Buitink (SV)
Alminnelig skjønnsnemnd
Som medlem til alminnelig skjønnsnemnd velges:
Leif Bornøy (SV)
Private barnehagers samarbeidsutvalg - Barnas Hus
Som medlem til private barnehagers samarbeidsutvalg– Barna Hus velges:
Jitse Buitink (SV)
Styret for Andøy Havn KF
Som personlig varamedlem til styret for Andøy Havn KF for
Arne Robert Svendsen velges:
Lisbeth Seppola (SV)
Delegater til Fylkesmøtet i KS
Som vararepresentant nr. 4 til Fylkesmøtet i KS velges:
Jitse Buitink (SV)
Forsvarspolitisk utvalg
Som medlem til forsvarspolitisk utvalg velges:
Jitse Buitink (SV)
Næringsstyret
Som varamedlem til næringsstyret velges:
Tuva Grimsgaard

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 145/2020 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
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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
Følgende endringer/valg innvilges i fritaksperioden:
a)
Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2019 går Nikoline Spjelkavik inn som fast
medlem til kommunestyret.
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:
Nikoline Spjelkavik (SV)
c)
Valgnemnda
Som medlem til valgnemnda for SV velges:
Nikoline Spjelkavik (SV)
d)
Vesterålen interkommunale politisk råd
Som medlem til Vesterålen interkommunale politisk råd velges:
Jitse Buitink (SV)
e)
Vesterålen reiseliv
Som medlem til Vesterålen reiseliv velges:
Jitse Buitink (SV)

f)
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Alminnelig skjønnsnemnd
Som medlem til alminnelig skjønnsnemnd velges:
Leif Bornøy (SV)
g)
Private barnehagers samarbeidsutvalg - Barnas Hus
Som medlem til private barnehagers samarbeidsutvalg– Barna Hus velges:
Jitse Buitink (SV)
h)
Styret for Andøy Havn KF
Som personlig varamedlem til styret for Andøy Havn KF for
Arne Robert Svendsen velges:
Lisbeth Seppola (SV)
i)
Delegater til Fylkesmøtet i KS
Som vararepresentant nr. 4 til Fylkesmøtet i KS velges:
Jitse Buitink (SV)
j)
Forsvarspolitisk utvalg
Som medlem til forsvarspolitisk utvalg velges:
Jitse Buitink (SV)
k)
Næringsstyret
Som varamedlem til næringsstyret velges:
Tuva Grimsgaard (SV)

146/2020: 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:
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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.
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:
Tone Fredriksen (SP) la frem følgende endringsforslag på vegne av SP:
Det etableres en ny midlertidig teststasjonen for Korona-/Covid 19-testing ved Andenes helsesenter.
Tiltaket finansieres ved omdisponering av 25510421 Risøyhamn skole/barnehage 054081, som er et
gammelt avsluttet prosjekt, med kr 306.697.-.
Det resterende finansieres ved omdisponering av ledige midler fra prosjekt nr. 144178, Risøyhamn
skole, nybygg, innenfor en kostnadsramme på kr. 600.000,-.

Votering:
Forslaget fremlagt av Tone Fredriksen (SP) på vegne av SP, enstemmig vedtatt.
KS- 146/2020 Vedtak:

Det etableres en ny midlertidig teststasjonen for Korona-/Covid 19-testing ved Andenes
helsesenter.
Tiltaket finansieres ved omdisponering av 25510421 Risøyhamn skole/barnehage 054081,
som er et gammelt avsluttet prosjekt, med kr 306.697.-.
Det resterende finansieres ved omdisponering av ledige midler fra prosjekt nr. 144178,
Risøyhamn skole, nybygg, innenfor en kostnadsramme på kr. 600.000,-.

147/2020: VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.21 - 01.01.25
Vedlegg: Forliksråd 01.01.17 til 01.01.21
I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange
ordinære varamedlemmer, som innkalles i den rekkefølge de er valgt, jfr. Domstolloven § 27.
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann.
Forliksrådsmedlemmene er dommere, og domstollovens § 53 gjelder også for dem: Må være norske
statsborgere, vederheftige, ikke være fradømt stemmerett.
Domstollovens § 56: vedkommende må være fylt 25 år, og ikke være embetsmann i dømmende
stilling eller dommerfullmektig. Øvre aldersgrense er 70 år.
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Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre velger følgende forliksråd for perioden 01.01.21 - 01.01.25:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Formann:

Valgnemnda 17.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret
VN- 15/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger følgende forliksråd for perioden 01.01.21 - 01.01.25:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Borni Kleppe
2. Jan Harald Andersen
3. Jannicke Solheim Skaarn

1. Hermod Bakkevoll
2. Kjell-Einar Johansen
3. Tordis Stave

Leder: Borni Kleppe

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling.
KS- 147/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger følgende forliksråd for perioden 01.01.21 - 01.01.25:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Borni Kleppe
2. Jan Harald Andersen
3. Jannicke Solheim Skaarn

1. Hermod Bakkevoll
2. Kjell-Einar Johansen
3. Tordis Stave
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Leder: Borni Kleppe

148/2020: VALG AV FISKERIUTVALG 2020 - 2023
Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre velger slik fiskeriutvalg for 2020 - 2023:

Oppnevnes av kommunestyret:
Representanter:

Personlige vararepresentanter:

1.

1.

2.

2.

Representanter oppnevnt av kommunestyret etter forslag fra:
Fiskeindustribedriftene
Representant

Personlig vararepresentant

Rederiselskapene i Andøy
Representant

Personlig vararepresentant

Andøy Fiskarlag
Representant

Personlig vararepresentant

Leder:
Nestleder:

Valgnemnda 17.11.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag:
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Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordfører enstemmig vedtatt.
VN- 16/2020 Vedtak:

Saken utsettes
Valgnemnda 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 19/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger slik fiskeriutvalg for 2020 - 2023:
Oppnevnes av kommunestyret:
Representanter:

Personlige vararepresentanter:

1.

Berit Pettersen

1. Ingvill Eliassen

2.

Sisilie Skagen Johnsen

2. Beate Sellevold

Representanter oppnevnt av kommunestyret etter forslag fra:
Fiskeindustribedriftene
Representant

Personlig vararepresentant

Ole J. Nilsen

Stein Jakobsen

Rederiselskapene i Andøy
Representant

Personlig vararepresentant

Andreas Haugen

Kai Elvan

Andøy Fiskarlag
Representant

Personlig vararepresentant

Yngve Larsen

Odd-Arne Mikkelsen

Leder:

Yngve Larsen

Nestleder:

Sisilie Skagen Johnsen
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Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 148/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger slik fiskeriutvalg for 2020 - 2023:
Oppnevnes av kommunestyret:
Representanter:

Personlige vararepresentanter:

1.

Berit Pettersen

1. Ingvill Eliassen

2.

Sisilie Skagen Johnsen

2. Beate Sellevold

Representanter oppnevnt av kommunestyret etter forslag fra:
Fiskeindustribedriftene
Representant
Ole J. Nilsen

Personlig vararepresentant
Stein Jakobsen

Rederiselskapene i Andøy
Representant
Andreas Haugen

Personlig vararepresentant
Kai Elvan

Andøy Fiskarlag
Representant
Yngve Larsen

Personlig vararepresentant
Odd-Arne Mikkelsen

Leder:

Yngve Larsen

Nestleder:

Sisilie Skagen Johnsen

149/2020: VALG AV RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2019 2023
Vedlegg: Råd for funksjonshemmede 2015 – 2019

Forslag til vedtak:
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Andøy kommunestyre velger følgende råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020 – 2023:

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. (kommunestyret)
2. (kommunestyret)
3. (brukerorganisasjonene)
4. (brukerorganisasjonene)
5. (brukerorganisasjonene)
6. (brukerorganisasjonene)
7. (brukerorganisasjonene)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valgnemnda 17.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 18/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger følgende råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020 –
2023:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. (kommunestyret)
Yngve Laukslett
2. (kommunestyret)
Halvar Rønneberg
3. (brukerorganisasjonene)
Gunn Elin Kind
4. (brukerorganisasjonene)
Stian Jensen
5. (brukerorganisasjonene)
Unni Nergaard

1.
Lill Pettersen
2.
Anitha Bendiksen
3.
Vidar Wærnes
4.
Aleksandra Prytz
5.
Jitse Buitink

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 149/2020 Vedtak:

Andøy kommunestyre velger følgende råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020 –
Side 39 av 48

2023:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1. (kommunestyret)
Yngve Laukslett
2. (kommunestyret)
Halvar Rønneberg
3. (brukerorganisasjonene)
Gunn Elin Kind
4. (brukerorganisasjonene)
Stian Jensen
5. (brukerorganisasjonene)
Unni Nergaard

1.
Lill Pettersen
2.
Anitha Bendiksen
3.
Vidar Wærnes
4.
Aleksandra Prytz
5.
Jitse Buitink

150/2020: VALG AV ELDRERÅD 2020 - 2023
Vedlegg: Eldreråd 2015 -2019
Forslag til vedtak:
Som medlemmer/varamedlemmer til eldrerådet for perioden 2020-2023 velges:

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5. (Norges Handikapforbund)

5.

6. (Sør-Andøy Pensjonistforening) 6.
7. (Andenes Pensjonistforening)

7.

Valgnemnda 17.11.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.
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Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordfører enstemmig vedtatt.
VN- 17/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
Valgnemnda 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 20/2020 Vedtak:

Som medlemmer/varamedlemmer til eldrerådet for perioden 2020-2023 velges:
Medlemmer
Personlige varamedlemmer
1. Bjørg Nordgård
1. Guri Bendiksen
2. Katrina Odden Grav
2. Svein Haug
3 . Norges Handikapforbund
3.
Odd Einar Gudbrandsen
4 . Sør-Andøy Pensjonistforening
4.
Halvdan Andreas Kristiansen
Signe Petrine Åbergsjord
5. Forsvarets Seniorforbund
5.
Karl Øyvind Bråten
Hillgunn Kristiansen
Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 150/2020 Vedtak:

Som medlemmer/varamedlemmer til eldrerådet for perioden 2020-2023 velges:
Medlemmer
1. Bjørg Nordgård
2. Katrina Odden Grav
3 . Norges Handikapforbund
Odd Einar Gudbrandsen
4 . Sør-Andøy Pensjonistforening
Halvdan Andreas Kristiansen
5. Forsvarets Seniorforbund
Karl Øyvind Bråten

Personlige varamedlemmer
1. Guri Bendiksen
2. Svein Haug
3.
4.
Signe Petrine Åbergsjord
5.
Hillgunn Kristiansen

151/2020: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - BIRGIT KARLSEN EIRA
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Forslag til vedtak:
Kommunestyret vurderer at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å innvilge Birgit Karlsen Eira
fritak fra vervene som medlem i kontrollutvalget og varamedlem til kommunestyret. Søknaden om
fritak innvilges derfor ikke.

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere om Andøy kommune i likhet med de øvrige
kommunene i Vesterålen bør velge:
a. Offentlig sekretariats ordning i egen regi
b. K-Sekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget
som en konsekvens av kommunestyrets vedtak i sak 126/2020 i møte den 12.10.20

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP), på vegne av SP og ,H enstemmig vedtatt.
KS- 151/2020 Vedtak:

Kommunestyret vurderer at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å innvilge Birgit
Karlsen Eira fritak fra vervene som medlem i kontrollutvalget og varamedlem til
kommunestyret. Søknaden om fritak innvilges derfor ikke.
Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere om Andøy kommune i likhet med de øvrige
kommunene i Vesterålen bør velge:
a. Offentlig sekretariats ordning i egen regi
b. K-Sekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget
som en konsekvens av kommunestyrets vedtak i sak 126/2020 i møte den 12.10.20.

152/2020: BESLUTNING OM FJERNMØTE I FOLKEVALGTE ORGANER
Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre beslutter at møter i folkevalgte organer kan avholdes som fjernmøter dersom
smittesituasjonen tilsier at dette er mest forsvarlig for å hindre spredning av Covid-19.
Ordfører gis fullmakt til ta beslutning om møter i folkevalgte organer skal avholdes som fysisk møte
eller som fjernmøte.
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Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
KS- 152/2020 Vedtak:

Saken utsettes.

153/2020: OMORGANISERING VESTERÅLEN REGIONRÅD
Forslag til vedtak:
1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas.
2. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt sekretariat fisjoneres ut av Vesterålen
regionråd til et interkommunalt politisk råd benevnt Vesterålen interkommunale politiske råd,
jf.kommuneloven kapittel 18 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen
interkommunale politiske råd gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
3. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt RKK fisjoneres ut av Vesterålen regionråd
til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen og Lødingen Regionalt kompetansekontor
kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale og
fordelingsavtale. Vesterålen og Lødingen Regionalt kompetansekontor kommunalt
oppgavefellesskap gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
4. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt Kultursamarbeidet og MUSAM fisjoneres
ut av Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for kultur, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale og
fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for kultur gis for året 2021 en
budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
5. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt friluftsråd fisjoneres ut av Vesterålen
regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for
friluftsliv, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale.
Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv gis for året 2021 en budsjettramme i
henhold til vedlagte forslag.
6. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt Visit Vesterålen fisjoneres ut av Vesterålen
regionråd til et aksjeselskap benevnt Visit Vesterålen AS, jf. aksjonæravtale. Visit Vesterålen AS
overtar aksjene i NordNorsk Reiseliv AS. Hver enkelt kommune forplikter seg for 7 antall aksjer
av kr. 5 000 hvilket utgjør kr. 35 000.
7. Vesterålen regionråd avvikles og slettes som organisasjonsledd i Enhetsregisteret, etter at
disposisjonsfondene, bundne fond som er knyttet til prosjekt som er avsluttet, og
bankinnskudd er fordelt mellom de nye organisasjonsenhetene, ved regnskapsmessig
avslutning for år 2020. Regionrådet fungerer som avviklingsstyre.
8. Vesterålen regionråd overfører uten vederlag følgende verdier til Visit Vesterålen AS, i henhold
til vedlegg:
Kontormøbler: 40 000
Teknisk utstyr: 50 000
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Salgsvarer: 10 000
Aksjer NordNorsk Reiseliv: 40 000
Disp.fond, 50% per 19.10.2020: 413 576, 325 I sum: 553 576,Pensjonsforpliktelsene overtas for tidligere og nåværende ansatte som har vært ansatt i Visit
Vesterålen, dette omfatter også tidligere ikke betalte forpliktelser.
Visit Vesterålen AS overtar husleieavtalen som omfatter det areal som benyttes av Visit
Vesterålen i Rådhusgata 11, Sortland. Det inngås ny husleieavtale med huseier.

Formannskapet 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 152/2020 Vedtak:

1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas.
2. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt sekretariat fisjoneres ut av
Vesterålen regionråd til et interkommunalt politisk råd benevnt Vesterålen
interkommunale politiske råd, jf. kommuneloven kapittel 18 og vedlagte
samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen interkommunale politiske råd gis
for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
3. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt RKK fisjoneres ut av Vesterålen
regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen og Lødingen Regionalt
kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19 og
vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen og Lødingen Regionalt
kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap gis for året 2021 en
budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
4. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt Kultursamarbeidet og MUSAM
fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen
kommunalt oppgavefellesskap for kultur, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte
samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for
kultur gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
5. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt friluftsråd fisjoneres ut av
Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for friluftsliv, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte
samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for
friluftsliv gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
6. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt Visit Vesterålen fisjoneres ut
av Vesterålen regionråd til et aksjeselskap benevnt Visit Vesterålen AS, jf.
aksjonæravtale. Visit Vesterålen AS overtar aksjene i NordNorsk Reiseliv AS. Hver
enkelt kommune forplikter seg for 7 antall aksjer av kr. 5 000 hvilket utgjør kr.
35 000.
7. Vesterålen regionråd avvikles og slettes som organisasjonsledd i Enhetsregisteret,
etter at disposisjonsfondene, bundne fond som er knyttet til prosjekt som er
Side 44 av 48

avsluttet, og bankinnskudd er fordelt mellom de nye organisasjonsenhetene, ved
regnskapsmessig avslutning for år 2020. Regionrådet fungerer som avviklingsstyre.
8. Vesterålen regionråd overfører uten vederlag følgende verdier til Visit Vesterålen
AS, i henhold til vedlegg:
Kontormøbler: 40 000
Teknisk utstyr: 50 000
Salgsvarer: 10 000
Aksjer NordNorsk Reiseliv: 40 000
Disp.fond, 50% per 19.10.2020: 413 576, 325 I sum: 553 576,Pensjonsforpliktelsene overtas for tidligere og nåværende ansatte som har vært ansatt i
Visit Vesterålen, dette omfatter også tidligere ikke betalte forpliktelser.
Visit Vesterålen AS overtar husleieavtalen som omfatter det areal som benyttes av Visit
Vesterålen i Rådhusgata 11, Sortland. Det inngås ny husleieavtale med huseier.

Kommunestyret 23.11.2020:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 153/2020 Vedtak:

1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas.
2. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt sekretariat fisjoneres ut av
Vesterålen regionråd til et interkommunalt politisk råd benevnt Vesterålen
interkommunale politiske råd, jf. kommuneloven kapittel 18 og vedlagte
samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen interkommunale politiske råd
gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
3. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt RKK fisjoneres ut av
Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen og Lødingen
Regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven
kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen og
Lødingen Regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap gis for året
2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
4. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt Kultursamarbeidet og
MUSAM fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt
Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for kultur, jf. kommuneloven kapittel
19 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for kultur gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til
vedlagte forslag.
5. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt friluftsråd fisjoneres ut av
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Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for friluftsliv, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte
samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap
for friluftsliv gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.
6. Andøy kommune vedtar at Vesterålen regionråd sitt Visit Vesterålen fisjoneres ut
av Vesterålen regionråd til et aksjeselskap benevnt Visit Vesterålen AS, jf.
aksjonæravtale. Visit Vesterålen AS overtar aksjene i NordNorsk Reiseliv AS. Hver
enkelt kommune forplikter seg for 7 antall aksjer av kr. 5 000 hvilket utgjør kr.
35 000.
7. Vesterålen regionråd avvikles og slettes som organisasjonsledd i Enhetsregisteret,
etter at disposisjonsfondene, bundne fond som er knyttet til prosjekt som er
avsluttet, og bankinnskudd er fordelt mellom de nye organisasjonsenhetene, ved
regnskapsmessig avslutning for år 2020. Regionrådet fungerer som
avviklingsstyre.
8. Vesterålen regionråd overfører uten vederlag følgende verdier til Visit Vesterålen
AS, i henhold til vedlegg:
Kontormøbler: 40 000
Teknisk utstyr: 50 000
Salgsvarer: 10 000
Aksjer NordNorsk Reiseliv: 40 000
Disp.fond, 50% per 19.10.2020: 413 576, 325 I sum: 553 576,Pensjonsforpliktelsene overtas for tidligere og nåværende ansatte som har vært ansatt
i Visit Vesterålen, dette omfatter også tidligere ikke betalte forpliktelser.
Visit Vesterålen AS overtar husleieavtalen som omfatter det areal som benyttes av Visit
Vesterålen i Rådhusgata 11, Sortland. Det inngås ny husleieavtale med huseier.

154/2020: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - VIBEKE STRØM-FOSSE
Forslag til vedtak:

1.
Vibeke Strøm-Fosse (MDG) innvilges fritak fra følgende politiske verv da hun skal flytte fra
Andøy kommune, jfr. Kommuneloven § 7-9, første ledd:
·
·

Andøy kommunestyre – medlem nr. 2 for Miljøpartiet De Grønne
Andøy formannskap – varamedlem nr. 3 for SV-Sosialistisk Venstreparti/Miljøpartiet De
Grønne
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·
·

Valgnemnda – varamedlem
Partsammensatt utvalg (PU)

2.
Dersom det innvilges fritak velges.:
a.

Kommunestyret
I henhold til stemmer ved kommunestyrevalget 2019 går Anders Stave inn som fast
medlem av kommunestyret.
Varamedlemmene rykker opp en plass i henhold til antall stemmer ved
kommunestyrevalget 2019. Vegard Laupstad går inn som nytt
varamedlem nr. 5.

a.

Formannskapet
Som varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG velges:
………………………………….

a.

Valgnemnda
Som nytt personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen til valgnemnda for
Miljøpartiet De Grønne velges:
………………………………….

b. Partssammensatt utvalg:
Som arbeidsgiverrepresentant I Partssammensatt utvalg velges:
…………………………………….

Dersom Vibeke Strøm-Fosse flytter tilbake til Andøy kommune innen to år, kan hun tre inn
igjen i sine politiske verv, jfr. kommunelover § 7-9, første ledd.

Kommunestyret 23.11.2020:

Behandling:
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Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
KS- 154/2020 Vedtak:

Saken utsettes.

MUNTLIG SPØRSMÅL SOM OVERFØRES TIL NESTE MØTE I KOMMUNESTYRET
Spørsmål fra Tone Fredriksen (SP) angående rutine for videresending av brev/e-post til
folkevalgte organ.
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