ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
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02.02.2021
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Kjell Are Johansen
Matz Abrahamsen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Tone Grav
Nikoline Spjelkavik

Parti
AP
H
SP
SP
SP
SV

Forfall meldt fra følgende medl.
Yngve Laukslett

Parti
SP

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 15:30 - 18:00
01/2021 – 12/2021

Følgende varamedl. møtte
Per Kristian Elvan

Parti
SP

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, teknisk sjef Arne Blix, enhetsleder
Merete Olsen, enhetsleder Beathe Andersen, skolefaglig rådgiver
Sveinung Ellingsen, Andreas Thanke, Emil Iversen, 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

Sakliste
Sak nr.
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021

11/2021
12/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Dispensasjon fra KPA og reguleringsplanen Andenes havn,
utvidelse av kai.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til
Arresten
Søknad om kjøp av kommunal eiendom og dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Andenes Suitehotel
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya
Spaceport Børvågen
Detaljreguleringsplan brannstasjon, Risøyhamn Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn
Detaljreguleringsplan Åse næringsområde - Behandling før
høring og utlegging til offentlig ettersyn
DETALJREGULERINGSPLAN KONGSHAUGVEIEN,
ANDENES PLAN-ID: 1871-202005 SLUTTBEHANDLING
OG VEDTAK.
REALISERING AV THE WHALE - TILSKUDD FRA ANDØY
KOMMUNE
Arbeidsutvalg - spesialundervisning og spesialpedagogisk
hjelp
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
01/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

FS- 01/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

02/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Ordføreren opplyste at det ville bli stilt habilitetsspørsmål i forbindelse med behandlingen av
følgende saker:
Sak 07/2021 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya Spaceport Børvågen
Sak 11/2021 - The Whale - Tilskudd fra Andøy kommune
Da det var innkalt vararepresentanter for disse sakene, foreslo ordføreren at sakene skulle
behandles etter sak 03/2021 - Godkjenning av møteprotokoll. Dette slik at
vararepresentantene skulle slippe å vente.
Formannskapet samtykket til ordførerens forslag.
Ordføreren opplyste at adm. dir. Odd Roger Enoksen ville gi en orientering i forbindelse med
behandlingen av sak 07/2021 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya
Spaceport Børvågen.
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål angående notat om forebygging av brann.
Kjell Are Johansen (S) varslet spørsmål angående rapport fra Arbeidstilsynet etter tilsyn hos
brann- og feiervesenet.
Ordføreren informerte om at avd. leder ved Kultur og Informasjon, Sindre Wolf, ville gi en
orientering angående minnemarkering.
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FS- 02/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
ORIENTERING
Avd. leder for Kultur og Informasjon, Sindre Wolf, informerte om at det den 06.02.21 er 200
år siden 30 fiskere mistet livet i Storskaden utenfor Andenes. Det vil bli minnemarkering
denne dagen på værbakken ved bautaen. Kommunestyrets politiske partier er invitert til å
delta med 1 til 2 representanter hver.

03/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 09.11.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 23.11.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 30.11.20 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

FS- 03/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 09.11.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 23.11.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 30.11.20 godkjennes som den foreligger.

04/2021: Dispensasjon fra KPA og reguleringsplanen Andenes havn, utvidelse av kai.
Forslag til vedtak:
1.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «Farled» i kommuneplanens
arealdel og fra formålet «Havneområde i sjø» i reguleringsplan for Andenes havn fra 2014
(Plan-ID 1871201405), til formålet «Forretning», for å tillate utvidelse av kai på sjøsiden av
«Slippen» på Andenes.

2.

Bestemmelsene for det omkringliggende området avsatt til forretning (F3) i reguleringsplan for
Andenes havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901), blir gjeldende for det nye arealet for forretning.

3.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplanen for Andenes
Havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901) innenfor eiendommen 41/3/1 og utenfor mot havna.
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Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 04/2021 Vedtak:

1.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «Farled» i kommuneplanens
arealdel og fra formålet «Havneområde i sjø» i reguleringsplan for Andenes havn fra
2014 (Plan-ID 1871201405), til formålet «Forretning», for å tillate utvidelse av kai på
sjøsiden av «Slippen» på Andenes.

2.

Bestemmelsene for det omkringliggende området avsatt til forretning (F3) i
reguleringsplan for Andenes havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901), blir gjeldende for
det nye arealet for forretning.

3.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplanen for
Andenes Havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901) innenfor eiendommen 41/3/1 og
utenfor mot havna.

05/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til Arresten
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan «Andenes havn 2009»
for å tillate oppføring av tilbygg til restaurant Arresten med bebygd areal (BYA) på 50 m2 på
eiendommen 54/29, som omsøkt.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 05/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan «Andenes
havn 2009» for å tillate oppføring av tilbygg til restaurant Arresten med bebygd areal (BYA)
på 50 m2 på eiendommen 54/29, som omsøkt.
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06/2021: Søknad om kjøp av kommunal eiendom og dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Andenes Suitehotel
Forslag til vedtak - Salg av eiendom:
Andøy kommune imøtekommer søknad om kjøp av del av kommunal eiendom:
1. Søker, A.H Event AS, tilbys å kjøpe del av kommunal eiendom, ca. 80 m2, som tilleggsareal
til deres eiendom 48/378.
2. Det omsøkte arealet må sammenføyes med 48/378.
3. Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering. I tillegg til
salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med saksbehandling og
fradeling.

Forslag til vedtak – Dispensasjon:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «friområde» i kommuneplanens arealdel til
formålet «sentrumsformål» for å tillate utvidelse av eiendommen 48/378 og Andenes Suite Hotell.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag, som fikk 6 stemmer for og 1 stemme
mot.
FS- 06/2021 Vedtak:

Andøy kommune imøtekommer søknad om kjøp av del av kommunal eiendom:
1. Søker, A.H Event AS, tilbys å kjøpe del av kommunal eiendom, ca. 80 m2, som
tilleggsareal til deres eiendom 48/378.
2. Det omsøkte arealet må sammenføyes med 48/378.
3. Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering. I tillegg til
salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med
saksbehandling og fradeling.

Forslag til vedtak – Dispensasjon:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «friområde» i kommuneplanens
arealdel til formålet «sentrumsformål» for å tillate utvidelse av eiendommen 48/378 og
Andenes Suite Hotell.
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07/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya Spaceport
Børvågen
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Andøya Spaceport
Børvågen (Plan-ID 1871-201703) fra formål og bestemmelser for området som omfattes av
oppskytingsområde «Pad A» med tilhørende tilleggsareal. Dispensasjon gjelder frem til 31.12.2024.
Arealet det gis dispensasjon for fremgår i «Figur 4» i søknaden. Reguleringsplanens bestemmelse til
bestemmelsesområdet #1 blir gjeldende for området. Planens øvrige bestemmelser blir gjeldende for
de nye næringsområdet så langt de passer.
Vilkår til tillatelsen:
1.
Området kan ikke gis ferdigattest for eller tas i bruk før risikoanalyse er gjennomført,
og eventuelle avbøtende tiltak er etablert.
2.
Tiltakshaver må også erklære ansvar for å dekke for eventuelle skader på
fylkeskommunens, hytte- og grunneiere sin eiendom som følger av dispensasjonen.
3.
Tiltakshaver må utarbeide varslingsrutiner og er ansvarlig for at alle berørte parter, og
spesielt utrykningskjøretøy, blir varslet ved stenging av fylkesveien gjennom Børvågen.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Per Kristian Elvan (SP) ba om vurdering av sin habilitet som grunneier på Nordmela og
medeier av hytte i Nøssdalen.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Per Kristian Elvan (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Per Kristian Elvan erklæres inhabil.
Vararepresentant Rune Stave (SP) tiltrådte,
7 representanter var til stede.
Adm. dir. Odd Roger Enoksen, Andøya Space, informerte og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 07/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Andøya
Spaceport Børvågen (Plan-ID 1871-201703) fra formål og bestemmelser for området som
omfattes av oppskytingsområde «Pad A» med tilhørende tilleggsareal. Dispensasjon gjelder
frem til 31.12.2024.
Side 7 av 13

Arealet det gis dispensasjon for fremgår i «Figur 4» i søknaden. Reguleringsplanens
bestemmelse til bestemmelsesområdet #1 blir gjeldende for området. Planens øvrige
bestemmelser blir gjeldende for de nye næringsområdet så langt de passer.
Vilkår til tillatelsen:
1.
Området kan ikke gis ferdigattest for eller tas i bruk før risikoanalyse er
gjennomført, og eventuelle avbøtende tiltak er etablert.
2.
Tiltakshaver må også erklære ansvar for å dekke for eventuelle skader på
fylkeskommunens, hytte- og grunneiere sin eiendom som følger av
dispensasjonen.
3.
Tiltakshaver må utarbeide varslingsrutiner og er ansvarlig for at alle berørte
parter, og spesielt utrykningskjøretøy, blir varslet ved stenging av fylkesveien
gjennom Børvågen.

Nikoline Spjelkavik (SP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Rune Stave (SP) fratrådte og Per Kristian Elvan (SP) tiltrådte,
7 representanter var til stede.

08/2021: Detaljreguleringsplan brannstasjon, Risøyhamn - Behandling før høring og
utlegging til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for brannstasjon, Risøyhamn plan-ID 1871-202004 og
legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 08/2021 Vedtak:

Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for brannstasjon, Risøyhamn plan-ID 1871202004 og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2
og § 12-10.

09/2021: Detaljreguleringsplan Åse næringsområde - Behandling før høring og
utlegging til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
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Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Åse næringsområdet, plan-ID 1871-202002 og
legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Tone Grav (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt hos søker.
Hun fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Tone Grav (SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Grav (SP) erklæres habil.
Tone Grav (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 09/2021 Vedtak:

Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Åse næringsområdet, plan-ID 1871202002 og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2
og § 12-10.

10/2021: DETALJREGULERINGSPLAN KONGSHAUGVEIEN, ANDENES PLAN-ID: 1871202005 SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK.
Forslag til vedtak:
Detaljreguleringsplan for Kongshaugveien, Andenes, plan-ID 1871-202005 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 10/2021 Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Kongshaugveien, Andenes, plan-ID 1871-202005 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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11/2021: REALISERING AV THE WHALE - TILSKUDD FRA ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i at Andøy kommune, i henhold til innstilling fra styret i Andøy Energi Holding AS,
mottar ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS til formålet, bevilger kommunestyret et
kommunalt tilskudd på 15 millioner kroner til realisering av opplevelses- og kunnskapssenteret The
Whale.
Tilskuddet til the Whale gis med forbehold om fullfinansiering og realisering av The Whale.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The
Whale. Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.
Kjell Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm.dir. i Andøy Energi AS.
Han fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til stede.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) anbefalte at ordfører Knut A. Nordmo (SP) og Kjell
Are Johansen (AP) ble erklært inhabil.
Votering:
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) erklæres inhabil.
Kjell Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Vararepresentant Rune Stave (SP) og vararepresentant Anitha Bendiksen (AP) tiltrådte,
7 representanter var til stede.
Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag, som fikk 6 stemmer for og 1 stemme
mot.
FS- 11/2021 Vedtak:

Med bakgrunn i at Andøy kommune, i henhold til innstilling fra styret i Andøy Energi Holding
AS, mottar ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS til formålet, bevilger
kommunestyret et kommunalt tilskudd på 15 millioner kroner til realisering av opplevelsesog kunnskapssenteret The Whale.
Tilskuddet til the Whale gis med forbehold om fullfinansiering og realisering av The Whale.
Nikoline Spjelkavik (SV) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Anitha Bendiksen (AP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
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Rune Stave (SP) fratrådte. Ordfører Knut A. Nordmo (SP) tiltrådte og overtok
møteledelsen, 6 representanter var til stede,
Anitha Bendiksen (AP) fratrådte og Kjell Are Johansen (AP) tiltrådte, 7 representanter
var til stede.

12/2021: Arbeidsutvalg - spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp
Forslag til vedtak:
Det nedsettes et arbeidsutvalg med følgende medlemmer:
·
·
·
·
·
·

Skolefaglig rådgiver, leder
Enhetsleder barnehage
Enhetsleder helse og familie
Fagleder PPT
Hovedtillitsvalgt UDF
Politisk representant

Formannskapet i Andøy velger følgende politiske representant til utvalget:
Politisk representant: _________________________________
Arbeidsutvalget skal utarbeide et forslag på fremtidig organisering av spesialundervisningen og et
nytt kvalitetssystem for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i skole og barnehage, og sikre
gode rutiner for samhandling og samarbeid mellom ulike faginstanser som utgjør laget rundt barna.
Arbeidet må sees i sammenheng med andre pågående prosjekter og sentrale satsinger.
Arbeidsutvalget skal også utarbeide et forslag til handlingsplan for å redusere skolefravær i
grunnskolene i Andøy.
For å sørge for ekstern gjennomgang og bistand i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 161/2020
engasjeres det ekstern bistand innenfor en kostnadsramme på 350 000,-.
Det forutsettes at det søkes OU-midler gjennom KS, under kriterier for arbeidsgiverrelatert
ledelsesutvikling og organisasjonsutvikling, for å finansiere deler av kostnaden.
Resterende kostnad finansieres av:
- Disposisjonsfond 25750018 Omstillingsprosjekter

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende forslag:
Som politisk representant foreslås Yngve Laukslett (SP)

Votering:
Enstemmig vedtatt, inklusiv forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP og H.
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FS- 12/2021 Vedtak:

Det nedsettes et arbeidsutvalg med følgende medlemmer:
·
·
·
·
·
·

Skolefaglig rådgiver, leder
Enhetsleder barnehage
Enhetsleder helse og familie
Fagleder PPT
Hovedtillitsvalgt UDF
Politisk representant

Formannskapet i Andøy velger følgende politiske representant til utvalget:
Yngve Laukslett (SP)
Arbeidsutvalget skal utarbeide et forslag på fremtidig organisering av spesialundervisningen
og et nytt kvalitetssystem for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i skole og
barnehage, og sikre gode rutiner for samhandling og samarbeid mellom ulike faginstanser
som utgjør laget rundt barna. Arbeidet må sees i sammenheng med andre pågående
prosjekter og sentrale satsinger. Arbeidsutvalget skal også utarbeide et forslag til
handlingsplan for å redusere skolefravær i grunnskolene i Andøy.
For å sørge for ekstern gjennomgang og bistand i tråd med kommunestyrets vedtak i sak
161/2020 engasjeres det ekstern bistand innenfor en kostnadsramme på 350 000,-.
Det forutsettes at det søkes OU-midler gjennom KS, under kriterier for arbeidsgiverrelatert
ledelsesutvikling og organisasjonsutvikling, for å finansiere deler av kostnaden.
Resterende kostnad finansieres av:
- Disposisjonsfond 25750018 Omstillingsprosjekter

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Matz Abrahamsen(H) viste til notat fra tidligere brannsjef i Andøy kommune til
kommunestyrerepresentanter og media ang. «Brannforebyggende og beredskap i Andøy»
og stilte spørsmål hva ordføreren svarer på og gjør med notatet?
Ordføreren svarte at han oppfattet notatet som et innspill til arbeidet med brannvern og
beredskapsarbeidet i Andøy kommune.
Videre så understreket ordføreren at han hverken har uttalt eller på noen annen måte har
uttrykt at Andøy kommune som arbeidsgiver ikke skal eller vil ivareta brannmannskapenes liv
og helse, som noen har prøvd å skape et inntrykk av.
Andøy kommune har ansvar for brannberedskapen i kommunen, også bygningsmassen som
er innenfor nå Andøya flystasjon og det som vil bli Andøya Lufthavn etter hvert. Derfor
ønsker ordføreren at man får vurdert muligheten for å samlokalisere. Andøya flystasjon har
samme utfordring i forhold til HMS krav som Andøy kommune har på sin stasjon på
Andenes.
Disse avklaringene ligger innenfor det oppdraget som Forsvarsbygg har fått for å utarbeide
en tiltaksplan for gjenbruk av eiendom og infrastruktur når Forsvarets aktivitet skal flyttes ut,
med en frist til 01.04.21.
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Det er snakk om et både og, først av alt ivareta mannskapenes behov for tilrettelegging og
oppfyllelse av HMS krav og samtidig finne ut av om det er mulig å finne en fellesløsning på
brannberedskapsansvaret Andøy kommune har, og det ansvaret som lufthavneier har, og
samtidig se muligheten for å ta ut en samfunnsmessig gevinst, hvis det er mulig.
For Andøy kommunes del så snakker vi et anslag over investeringsbehov på minimum 40
millioner bare i bygningsmasse.

Kjell Are Johansen (AP) viste til Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn ved brann- og feiervesenet,
med pålegg og frist for tvangsmulkt, og stilte spørsmål om status.
Ordføreren svarte at kommunen skal ivareta mannskapenes liv og helse på best mulig måte i
henhold til lov og forskrifter, og at det må igangsettes midlertidige tiltak.
Teknisk sjef informere om status ved brannstasjonen i Risøyhamn og på Andenes, samt plan
for fremdrift av prosjektene. Dette har høy prioritet, og det vil bli arbeidet parallelt med flere
mulige løsninger, blant annet en mulig samlokalisering med brannvesenet på flystasjonen.
Det arbeides samtidig med midlertidige tiltak for å sikre mannskapenes helse.
Kjell Are Johansen (AP) ba om at Andøy kommunes svar til Arbeidstilsynet blir lagt frem for
kommunestyret, og ordføreren bekreftet at dette vil bli fulgt opp.
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