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Ordføreren ønsket velkommen til møte.
6 representanter var til stede. Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

13/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

FS- 13/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

14/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om brannstasjon på Andenes og i Risøyhamn
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om status for barnehageplass på Andenes og Bleik
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om flagging på samefolkets dag
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om opplæring habilitet
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om hasteinnkalling til møte i kommunestyret
Tone Grav (SP) varslet spørsmål om eiendomsskatt
Tone Grav (SP) varslet spørsmål om gang- og sykkelveg på Åse
Lill Pettersen (SP) varslet spørsmål om brudd på energiforsyning i kommunesenteret før
helga
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål om status for ansettelse av ny rådmann
Ordføreren la frem forslag til uttalelse fra Andøy kommune angående tannhelsetjenesten i
Andøy og foreslo behandling i dette møtet.
Formannskapet samtykket til behandlingen.
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FS- 14/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Nikoline Spjelkavik (SV) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

15/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 02.02.21 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

FS- 15/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 02.02.21 godkjennes som den foreligger.

16/2021: FORSKRIFT OM GODTGJØRING TIL KOMMUNALT FOLKEVALGTE I ANDØY
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar forskrift om godtgjøring til kommunalt folkevalgte i Andøy.

Formannskapet 30.11.2020:
Behandling:
Tone Fredriksen SP la på vegne av SP og H frem følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Vi ber rådmannen ta en gjennomgang, og skaffe oss oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser
dette medfører.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Tone Fredriksen på vegne av S og H, enstemmig vedtatt.
FS- 160/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
Vi ber rådmannen ta en gjennomgang, og skaffe oss oversikt over hvilke økonomiske
konsekvenser dette medfører.
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Kommunestyret 14.12.2020:
Behandling:

Saken er tatt ut av sakslisten.
KS- 164/2020 Vedtak:

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 16/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar forskrift om godtgjøring til kommunalt folkevalgte i Andøy.
Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

17/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Andenes Industriområde
Prærien - Næringsbygg til bruk for dagligvarehandel
Forslag til vedtak:
Andøy kommunen innvilger dispensasjon fra formålet «Industri» i reguleringsplanen «Andenes
Industriområde Prærien» (Plan-ID 1871-196801), til formålet «forretning», for å tillate oppføring av
næringsbygg til bruk for dagligvarehandel med tilhørende parkering.
Vilkår:
Kommunen stiller som vilkår at tiltakshaver må planlegge og opparbeide opplyst gangvei for adkomst
fra gang- og sykkelveien som går langs Bleiksveien, langs den nye bygningen, til næringsbygningens
hovedinngang før det søkes ferdigattest.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 17/2021 Vedtak:

Andøy kommunen innvilger dispensasjon fra formålet «Industri» i reguleringsplanen
«Andenes Industriområde Prærien» (Plan-ID 1871-196801), til formålet «forretning», for å
tillate oppføring av næringsbygg til bruk for dagligvarehandel med tilhørende parkering.
Vilkår:
Kommunen stiller som vilkår at tiltakshaver må planlegge og opparbeide opplyst gangvei for
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adkomst fra gang- og sykkelveien som går langs Bleiksveien, langs den nye bygningen, til
næringsbygningens hovedinngang før det søkes ferdigattest.

18/2021: BUDSJETTREGULERING INVESTERING 1-2021 - PARKERINGSPLASS VED
BAUGTUVA
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar etablering av ny parkeringsplass ved Baugtuva på areal avmerket i
vedlagte kartutsnitt.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av 530.000 kr til formålet, ved omdisponering av
investeringsmidler fra prosjekt 184223 Ladestasjon for ladbare biler. Budsjettert beløp til
prosjekt 184223 reduseres fra 1.591.000 kr til 1.061.000 kr.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 18/2021 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar etablering av ny parkeringsplass ved Baugtuva på areal
avmerket i vedlagte kartutsnitt.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av 530.000 kr til formålet, ved omdisponering
av investeringsmidler fra prosjekt 184223 Ladestasjon for ladbare biler. Budsjettert
beløp til prosjekt 184223 reduseres fra 1.591.000 kr til 1.061.000 kr.

19/2021: INNSPILL OM HOVEDUTFORDRINGER TIL REGIONAL TRANSPORTPLAN
2022 - 2033
Forslag til vedtak:
Andøy formannskap sender følgende innspill om hovedutfordringer til RTP 2022 – 2033 til Vesterålen
regionråd, for videre innspill fra regionen til Nordland fylkeskommune:
a. Viktigste transportbehov i dag og i framtida

·

Veg
· Fastholde tidligere prioriterte prosjekter som ikke er igangsatt/gjennomført (FV
Fiskebøl – Risøyhamn)
· Ytre kystveg Bodø – Senja, gjennom Lofoten og Vesterålen
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·
·

·

Redusere spesielt utsatte rasfarlige strekninger

Luft
· Opprettholde dagens struktur kortbanenettet, inkl. at dagens midlertidige FOT-ruter
gjøres permanent
Sjø
· Tilfredsstillende havneforhold for fiskeflåten, som også muliggjør transport av
sjømatprodukter sjøveien

Generelt
- Sikre gode forbindelser mellom flyplasser, fergehavner og reiselivsdestinasjoner
- Samarbeid/samordning transporttilbud (buss-/fergeruter) mellom Troms og Nordland
b. Største utfordringer i dag og i framtiden

·
·
·
·
·

Behov for styrking av næringstransport, fra kyst til marked
Tilrettelegging for forventet økning reiseliv (helårsturisme)
Avklaring mht fylkeskommunal overtakelse av fiskerihavnene, samt at NTP-prosjekter
fiskerihavn sikres finansiering og gjennomføring
Sikre finansiering av rassikringsprosjekter
Sikre videreføring av dagens struktur i kortbanenettet

c. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i
framtida

·
·
·
·

Behov for miljømessig bærekraftige transportløsninger
Vekst i turisme/reiseliv, økt helårsturisme
Økt behov/interesse for direktefrakt av sjømatprodukter til fjerne markeder
Nye større næringsetableringer må sikres transportløsninger som ivaretar deres behov

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Matz Abrahamsen (H) la på vegne av H og SP frem følgende tilleggsforslag til kulepunktene "veg",
"luft" og "sjø":
· Veg
- På generelt grunnlag vurdere trasévalg.
· Luft
- Tilfredsstillende infrastruktur for storfly.
· Sjø
- Sikre gjennomføring av prioriterte farledsutbedringer.

Ordføreren la frem følgende endringsforslag til kulepunkt "veg", første underpunkt slik:
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Fastholde tidligere prioriterte prosjekter som ikke er igangsatt/gjennomført (FV Fiskebøl - Andenes)

Votering:
Rådmannens forslag med endring foreslått av ordfører, enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H og SP, enstemmig vedtatt.
FS- 19/2021 Vedtak:

Andøy formannskap sender følgende innspill om hovedutfordringer til RTP 2022 – 2033 til
Vesterålen regionråd, for videre innspill fra regionen til Nordland fylkeskommune:
a. Viktigste transportbehov i dag og i framtida
·

Veg
· Fastholde tidligere prioriterte prosjekter som ikke er igangsatt/gjennomført (FV
Fiskebøl – Andenes)
· Ytre kystveg Bodø – Senja, gjennom Lofoten og Vesterålen
· Redusere spesielt utsatte rasfarlige strekninger
· På generelt grunnlag vurdere trasévalg

·

Luft
· Opprettholde dagens struktur kortbanenettet, inkl. at dagens midlertidige FOTruter gjøres permanent
· Tilfredsstillende infrastruktur for storfly

· Sjø
· Tilfredsstillende havneforhold for fiskeflåten, som også muliggjør transport av
sjømatprodukter sjøveien
· Sikre gjennomføring av prioriterte farledsutbedringer.
Generelt
- Sikre gode forbindelser mellom flyplasser, fergehavner og reiselivsdestinasjoner
- Samarbeid/samordning transporttilbud (buss-/fergeruter) mellom Troms og
Nordland
b. Største utfordringer i dag og i framtiden
c. Behov for styrking av næringstransport, fra kyst til marked
d. Tilrettelegging for forventet økning reiseliv (helårsturisme)
e. Avklaring mht fylkeskommunal overtakelse av fiskerihavnene, samt at NTPprosjekter fiskerihavn sikres finansiering og gjennomføring
f. Sikre finansiering av rassikringsprosjekter
g. Sikre videreføring av dagens struktur i kortbanenettet

c. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og
transportløsningene i framtida
·
·

Behov for miljømessig bærekraftige transportløsninger
Vekst i turisme/reiseliv, økt helårsturisme
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·
·

Økt behov/interesse for direktefrakt av sjømatprodukter til fjerne markeder
Nye større næringsetableringer må sikres transportløsninger som ivaretar deres
behov

20/2021: Andrikken Eiendom AS - Kjøp av festetomter m.m.
Forslag til vedtak:

1. Andøy kommune imøtekommer søknad om kjøp av del av kommunal eiendom fra
Andrikken Eiendom AS slik:

2.
3.
4.
5.

- Andrikken Eiendom AS tilbys å kjøpe de tre festetomtene 44/4/1, 48/21/1 og
49/1/15.
- Andrikken Eiendom tilbys å kjøpe deler av eiendommene 48/21 og 49/1. Dette
gjelder de deler av eiendommene som ligger nord for Hamnegata, slik de er
beskrevet i saksfremlegget.
Søknaden om kjøp av eiendommen 45/11 avvises.
Salgssummen for de aktuelle eiendommene fastsettes gjennom innhenting av
takst/verdivurdering.
I tillegg til salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med
saksbehandling og fradeling.
Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide salgsavtale og overskjøte
eiendommene.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot.
FS- 20/2021 Vedtak:

1. Andøy kommune imøtekommer søknad om kjøp av del av kommunal eiendom fra
Andrikken Eiendom AS slik:
- Andrikken Eiendom AS tilbys å kjøpe de tre festetomtene 44/4/1, 48/21/1 og
49/1/15.
- Andrikken Eiendom tilbys å kjøpe deler av eiendommene 48/21 og 49/1. Dette
gjelder de deler av eiendommene som ligger nord for Hamnegata, slik de er
beskrevet i saksfremlegget.
2. Søknaden om kjøp av eiendommen 45/11 avvises.
3. Salgssummen for de aktuelle eiendommene fastsettes gjennom innhenting av
takst/verdivurdering.
4. I tillegg til salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med
saksbehandling og fradeling.
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5. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide salgsavtale og overskjøte
eiendommene.

21/2021: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Uttak av masser fra Oksebåsen
grusuttak
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kravet i kommuneplanens areadel om utarbeidelse av
reguleringsplan for området med betegnelsen R1 Oksebåsen.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 21/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kravet i kommuneplanens areadel om
utarbeidelse av reguleringsplan for området med betegnelsen R1 Oksebåsen.

22/2021: VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER - ENDRINGER
Forslag til vedtak:
1. Framlagte forslag til vedtekter godkjennes som nye vedtekter for de kommunale
barnehagene i Andøy.
2. Vedtektene trer i kraft f o m 01.05.21

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 22/2021 Vedtak:

1. Framlagte forslag til vedtekter godkjennes som nye vedtekter for de kommunale
barnehagene i Andøy.
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2. Vedtektene trer i kraft f o m 01.05.21

Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

23/2021: UTTALELSE - STATUS FOR TANNHELSETJENESTEN I ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:

Forslag til uttalelse fra Andøy kommunestyre, fremlagt av ordføreren i møte den 15.02.21:
Andøy kommune er blitt kjent med at alle innbyggere over 18 år og som ikke har andre lovmessige
rettigheter til tannhelsetjenester, ikke får time hos den offentlige tannhelsetjenesten i kommunen.
De som søker tannlegetime hos den offentlige tannhelsetjenesten blir henvist til å søke time hos
privatpraktiserende tannleger, noe som ikke finnes i Andøy kommune.
Det vil si at innbyggere i Andøy kommune over 18 år blir henvist til å måtte søke tannlegehjelp i
andre kommuner i Vesterålen. Dette er en situasjon som påfører innbyggerne i kommunen urimelig
store plager, ulemper og kostnader.
I forbindelse med Nordland fylkeskommunes gjennomgang og vedtak for den fremtidige
tannklinikkstrukturen i Nordland for kort tid siden, var argumentet for å nedlegge Risøyhamn
tannklinikk at det skulle bli en styrket offentlig tannhelsetjeneste i Andøy kommune når man fikk
samlet ressursene på Andenes. Begrunnelsen var at tannlegeressursene i Risøyhamn skulle tilføres
klinikken på Andenes.
Andøy kommune med sine 4700 innbyggere forventer at Nordland fylkeskommune sørger for at det
blir tilført nødvendige ressurser både faglig og økonomisk slik at innbyggerne sikres en
tannhelsetjeneste som forutsatt og som dekker behovet.
Derfor krever Andøy kommune at Nordland fylkeskommune følger opp som man signaliserte og la til
grunn i strukturprosessen slik at man sikrer en tilgjengelig tannhelsetjeneste både for de lovpålagte
tannhelsetjeneste-brukerne og befolkningen over 18 år.

Formannskapet 15.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 23/2021 Vedtak:

Andøy kommune er blitt kjent med at alle innbyggere over 18 år og som ikke har andre
lovmessige rettigheter til tannhelsetjenester, ikke får time hos den offentlige
tannhelsetjenesten i kommunen.
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De som søker tannlegetime hos den offentlige tannhelsetjenesten blir henvist til å søke time
hos privatpraktiserende tannleger, noe som ikke finnes i Andøy kommune.
Det vil si at innbyggere i Andøy kommune over 18 år blir henvist til å måtte søke
tannlegehjelp i andre kommuner i Vesterålen. Dette er en situasjon som påfører
innbyggerne i kommunen urimelig store plager, ulemper og kostnader.
I forbindelse med Nordland fylkeskommunes gjennomgang og vedtak for den fremtidige
tannklinikkstrukturen i Nordland for kort tid siden, var argumentet for å nedlegge Risøyhamn
tannklinikk at det skulle bli en styrket offentlig tannhelsetjeneste i Andøy kommune når man
fikk samlet ressursene på Andenes. Begrunnelsen var at tannlegeressursene i Risøyhamn
skulle tilføres klinikken på Andenes.
Andøy kommune med sine 4700 innbyggere forventer at Nordland fylkeskommune sørger
for at det blir tilført nødvendige ressurser både faglig og økonomisk slik at innbyggerne
sikres en tannhelsetjeneste som forutsatt og som dekker behovet.
Derfor krever Andøy kommune at Nordland fylkeskommune følger opp som man signaliserte
og la til grunn i strukturprosessen slik at man sikrer en tilgjengelig tannhelsetjeneste både
for de lovpålagte tannhelsetjeneste-brukerne og befolkningen over 18 år.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Tone Grav (SP) stilte spørsmål om status for taksering av nye næringseiendommer og andre
eiendommer som skal takseres. Dette slik at takst er klar til krav om eiendomsskatt skal
sendes ut.
Økonomisjef Stein Ivar Johansen svarte at kommunestyret har gjort vedtak om at det for
2021 kan foretas «kontortaksering» frem til taksering er gjennomført. Matrikkel er ajour slik at
også eiendommer under bygging kan fanges opp og få krav om eiendomsskatt.
Tone Grav (SP) stilte spørsmål om status for søknad om tilskudd for gang- og sykkelvei på
Åse, og om søknad blir sendt inn innen fristen.
Teknisk sjef Arne Blix svarte at kommunen har som mål å søke innen fristen.
Trafikksikkerhetsplanen er grunnlaget for en slik søknad, og planen må rulleres før søknaden
kan sendes inn.
Kjell Are Johansen (AP) viste til svar fra arbeidstilsynet om at kommunen ikke har fått
utsettelse med å lukke avvik ved brannstasjonen på Andenes og i Risøyhamn, og stilte
spørsmål om hva kommunen på kort sikt gjør for å redusere bot og bedre forholdet for de
ansatte.
Rådmannen svarte at saken følges opp, og at kommunen vil ha tett kontakt med
arbeidstilsynet. Det vil bli lyst ut en prosjektstilling som skal arbeide med dette, og teknisk
sjef vil prioritere dette arbeidet. Det vil også bli jobbet med midlertidige avbøtende tiltak.
Kjell Are Johansen (AP) viste til at kommunestyret tidligere har fått opplyst at det var ledige
plasser i barnehagene på Andenes og Bleik og stilte spørsmål om status for ledige plasser.
Han stilte også spørsmål om hva som gjøres for at nye innbyggere skal få barnehageplass
på nordøya.
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Enhetsleder barnehage Merete Olsen svarte at det var ledige plasser i høst. I ettertid er det
mottatt flere søknader om barnehageplass, det har ikke vært mulig å tilby alle plass.
Kommunen har klart å ta inn flere fra ventelistene, og per i dag står 3 på venteliste.
Kommunen har verken ledige bygg eller personale til å kunne ta imot flere barn.
For hovedopptaket fra høsten er det nå ca. 50 – 54 ledige plasser på nord.
Kjell Are Johansen (AP) viste til at det ved en feil ble flagget med pride-flagg i stedet for
sameflagg på samefolkets dag. Han stilte spørsmål om kommunen har samisk flagg og om
det finnes rutiner for flagging.
Både ordføreren og rådmannen beklaget feilen.
Rådmannen svarte at kommunen har flaggreglement hvor det bla. fremgår at det skal
flagges på samefolkets dag. Det flagges da med det norske flagget. Kommunen har ikke
samisk flagg.
Lill Pettersen (SP) viste til § 4 i forskriften for flagging, og stilte spørsmål det kan flagges
samtidig med norsk og samisk flagg.
Rådmannen kunne ikke svare på dette og vil komme tilbake med svar på spørsmålet.
Kjell Are Johansen (AP) anmodet om at kommunestyret får opplæring i regelverket for
habilitet. Han viste til at Samskap tidligere har hatt slik opplæring og foreslo samme type
opplæring for kommunestyret.
Ordføreren svarte at dette må være mulig å få til og vil komme tilbake med informasjon.
Kjell Are Johansen (AP) viste til varslet kommunestyremøte førstkommende onsdag og gav
uttrykk for at dette var for kort varsel. Flere har ikke mulighet for å møte på så kort varsel, og
det vanskeliggjør også partibehandling.
Ordføreren svarte at et er riktig at møtet er innkalt på kort varsel. Saken har tidligere vært
behandlet både i formannskapet og kommunestyret og er derfor kjent. Det ble også
signalisert i kommunestyremøtet den 08.02.21 at det ville komme innkalling på kort varsel.
Møtestart er satt til kl. 15:30 slik at flest mulig skal kunne ha anledning til å delta.
Lill Pettersen viste til brudd i energiforsyningen i kommunesenteret før helga, og stilte
spørsmål om bruddet kan ha sammenheng med at Andøy kommune tidligere har tatt ut så
stort utbytte at energiselskapet ikke har hatt midler til å vedlikeholde linjer.
Ordføreren la i sitt svar til grunn orienteringen fra styreleder for Andøy Energi Holding AS i
formannskapsmøtet den 08.02.21. Styrelederen opplyste i møtet at selskapet er solid, og at
Andøy kommune har vært en ansvarlig eier over tid, som ikke har tatt ut utbytte slik at det
har gått ut over selskapets drift og evne til å gjøre fremtidsrettede investeringer.
Matz Abrahamsen (H) stilte spørsmål om status for ansettelse av ny rådmann.
Ordføreren svarte at det har vært en prosess som nå er i en avsluttende fase. Det legges
opp til at ny rådmann kan ansettes av kommunestyret møte den 01.03.21.
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