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Sakstittel
ANDØY KOMMUNES BUDSJETT 2021 OG
ØKONOMIPLAN 2021 – 2024
- Særutskrift - Budsjett 2021 for
revisjon/kontrollutvalg
Søknad om opsjonsavtale for erverv av fast eiendom Blåbærveien 4, gnr. 48 bnr. 49
- Brev fra Daniel Mandal

SÆRUTSKRIFT
Av
Møteprotokoll for Kontrollutvalget
Møtedato: 26.11.2020
Møtested: Kommunestyresalen
Møtende medlemmer: Av 5 medlemmer møtte 4

Sak 26/20 BUDSJETT 2021 FOR REVISJON/KONTROKLLUTVALG
Vedlegg: Utkast til budsjett for revisjon/kontrollutvalg lagt ved.
Saken var lagt fram for kontrollutvalget med slikt forslag til
V e d t a k:
1. Kontrollutvalget vedtar foreliggende budsjettforslag for 2021 for
revisjon/kontrollutvalg med en ramme på kr. 523.753,-.
2. Dersom det i løpet av året kommer ekstra bestillinger fra kommunestyret – utover det
som er vedtatt i kontrollutvalgets planer og som krever ekstra midler – vil
kontrollutvalget fremme egen sak om ekstra midler.

Av kontrollutvalgsforskriften § 18 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets
innstilling til kommunestyret som skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet
i kommunen.
Så langt det har latt seg gjøre, er det i budsjett forsøkt å synliggjøre revisors kostnader knyttet
til revisjonsaktiviteter, og kontrollutvalgets egne kostnader. Pr. i dag vil en få en endring i
sekretariatsordningen i 2021, se sak om Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget som
vil komme opp i kommunestyrets møte den 14. desember 2020.
Leder viser til at kommunestyret har bedt kontrollutvalget vurdere valg av
sekretariatsordningen for kontrollutvalget. Dette har kontrollutvalget gjort, og har anbefalt at
Andøy kommune – i likhet med de øvrige kommunene i Vesterålen – velge offentlig ordning
i egenregi og at K-sekretariatet IKS velges som sekretariat for kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret slutter seg til denne anbefalingen – som det er god grunn til å tro at
kommunestyret gjør, vil dette ha betydning for budsjettet 2021.
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Det må også tilføres midler til anskaffelse av nettbrett etc til kontrollutvalget, da
kontrollutvalget vil måtte gå over til digital plattform i sin saksbehandling fra og med
overgang til nytt sekretariat. Også behov for økt opplæring av kontrollutvalget må styrkes.
Med bakgrunn i det som her er påpekt må rammen for kontrollutvalgets budsjett 2021 økes
betraktelig.
Revisors arbeid for Andøy kirkelige fellesråd og revisors arbeid på selvkostområdet er tatt inn
i budsjettet 2021 som en inntekt.
Etter en grundig drøfting i kontrollutvalget ble det gjort slikt
V e d t a k:
1. Kontrollutvalget vedtar foreliggende budsjettforslag for 2021 for
revisjon/kontrollutvalg med en netto ramme på kr. 678.231,2. Dersom det i løpet året kommer ekstra bestillinger fra kommunestyret – utover
det som er vedtatt i kontrollutvalgets planer og som krever ekstra midler – vil
kontrollutvalget fremme egen sak om ekstra midler.
Enstemmig vedtatt ( 4 stk.)
Enstemmig vedtatt

Andenes, den 29. november 2020
Arild Dahle
Fungerende sekretær
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ART
10100
10507
10511
10808
10809
10901
10903
10904
10991
11000
11002
11004
11150
11209
11500
11601
11603
11604
11605
11651
11707
12001
14290
16908
17290
17906

NAVN PÅ ART
Fast lønn
Honorarer
Kilometergodtgjørelse, skattepl. del
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Pensjonsinnskudd
Gruppelivsforsikring
Kollektiv ulykkesforsikr
Arbeidsgiveravgift
Kontorutgifter (materiell
Bøker, tidsskr.,aviser
Andre kontorutg.
Bevertning
Diverse utgifter
Opplæring ansatte/medlemmene
Kilometergodtgjørelse
Kostgodtgj u/overnatting
Kostgodtgj m/overnatting
Oppholdsutgifter(nattill)
Telefongodtgjørelse
Hotell/billetter/p-avg.
Edb-utstyr
Merverdiavgift på vederlag,merverdiavgiftspliktig
Salg av tjenester VA/Adm
Komp.for merverdiavgift anskaffelse utgiftsført
Internsalg til 1.6

2018
kr 415 928,90
kr 93 710,00
kr 1 620,40
kr 28 000,00
kr
kr 65 888,00
kr
361,20
kr
30,00
kr 31 151,56
kr 1 476,96
kr
kr
kr 1 733,00
kr 16 296,00
kr 17 038,19
kr 13 485,50
kr
762,00
kr 3 461,48
kr
kr 4 392,00
kr 9 285,87
kr
kr 4 246,18
-kr 36 000,00
-kr 4 246,18
kr
kr 668 621,06

2017
kr 404 701,13
kr 46 800,00
kr 1 177,20
kr 18 000,00
kr
kr 64 128,00
kr
351,70
kr
41,30
kr 27 570,93
kr
619,84
kr
kr
kr 1 760,00
kr
435,20
kr 7 256,36
kr 6 867,00
kr
504,00
kr 1 736,00
kr
860,00
kr 4 392,00
kr 2 112,73
kr 6 904,00
kr 2 284,67
-kr 36 000,00
-kr 2 284,67
kr
kr 560 217,39

2016
kr 392 418,28
kr 64 300,00
kr
961,80
kr 22 500,00
kr
kr 62 176,00
kr
471,60
kr
165,60
kr 27 806,55
kr 1 232,00
kr
kr
kr 1 970,00
kr 14 555,00
kr 13 675,20
kr
672,00
kr
994,00
kr 2 400,00
kr 3 152,00
kr
799,00
kr
844,00
-kr 36 000,00
-kr
844,00
kr 574 249,03

FORSLAG 2019FORSLAG 2020
kr 442 116 kr
437 717
kr 50 000 kr
175 000
kr
2 000 kr
2 000
kr 20 000 kr
24 000
kr
kr
kr 70 036 kr
70 035
kr
400 kr
400
kr
100 kr
kr 29 800 kr
27 000
kr
1 500 kr
2 000
kr
1 000 kr
kr
kr
kr
2 000 kr
2 000
kr 10 000 kr
5 000
kr
5 000 kr
25 000
kr 10 000 kr
12 000
kr
500 kr
kr
2 000 kr
2 000
kr
kr
kr
4 500 kr
4 080
kr
3 000 kr
kr
1 000 kr
30 000
kr
1 500 kr
-kr 140 000 -kr
140 000
-kr
1 500 kr
kr
kr 514 952 kr
678 231

709 151,49

Andøy kommune

Saksnr.: 20/621

Kommentar til saksfremlegg vedrørende søknad om opsjonsavtale for gnr. 48 bnr. 49 i
formannskapet den 30.11.2020

Viser til møteinnkalling av 20.11.2020 og sak nr. 20/261.

Undertegnede kontaktet Andøy kommune 29.07.2020 med en intensjon om å inngå opsjonsavtale
eller kjøp for/av ovennevnte eiendom. Vi fikk den 06.08.2020 svar om at tomten var ledig, og at
prisen var kr. 40.000,-. Se vedlegg 1.
Når saken nå omsider kommer opp, er vi forundret over at prisen settes til 100.000,-.
Vi ønsker derfor at formannskapet vurderer om prisen vi først fikk er bindende for kommunen.
Videre nevnes det i saksfremlegget at nabotomten (som nylig ble solgt av Andøy Boligstiftelse) ble
solgt til 150.000,-. Tomten er utfylt, og så godt som byggeklar.
Vi har vært i kontakt med to entreprenører som mener at en opparbeidelse vil ligge nokså høyt i pris
med tanke på myrmassen som må fjernes. Det skal i tillegg en del fylling til for å få tomten på riktig
nivå. Anslag fra entreprenørene ligger på mellom 250.000,- og 1.000.000,-. Prisen på 1.000.000,- er
inkludert plate/grunnmur, og kommer fra en entreprenør som tidligere hadde oppdrag på
eiendommen.
Vi mener derfor at en pris på 100.000,- er å betrakte som for høy i forhold til arbeidene som må
gjøres for å få tomten byggeklar.

Vi håper formannskapet vil prioritere verdien av tilflytning foran 60.000,- i ekstra fortjeneste.

Trondheim 29.11.2020
Daniel Mandal

Vedlegg 1:

