ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

17.02.2021
Digitalt møte via teams

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 15:30 - 16:20
25/2021 – 27/2021

Møtende Medlemmer
Anitha Bendiksen
Kjell Are Johansen
Tommy Søberg
Matz Abrahamsen
Arne Robert Svendsen
Vibeke Strøm-Fosse
Kjell-Gunnar Myrseth
Knut Nordmo
Kurt Spjelkavik
Lill Pettersen
Odd Arne Andreassen
Per Kristian Elvan
Rune Stave
Stine Lundemo
Tone Grav
Tore Benjaminsen
Torfinn Bø

Parti
AP
AP
AP
H
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Forfall meldt fra følgende medl.

Parti

Følgende varamedl. møtte

Parti

Halvar Rønneberg
Jakop Mortensen
Marita Thanke Hansen
Yngve Laukslett
Jitse Jonathan Buitink
Nikoline Spjelkavik

FRP
SP
SP
SP
SV
SV

Håkon Martin Lundberg
Trude Haug
Rachel Susann Jacobsen
Stein Bjørnar Hansen

FRP
SP
SP
SP

Rita Nilssen

SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, økonomisjef Stein Ivar Johansen 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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Sakliste
Sak nr.
25/2021
26/2021
27/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
REALISERING AV THE WHALE - TILSKUDD FRA ANDØY
KOMMUNE
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 22 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

25/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 17.02.2021:
Behandling:

Kjell Are Johansen (AP) viste til kommunestyrets reglement og at dette møtet var innkalt
med kun 48 timers varsel. Dette var uheldig både for partibehandlingen og for
representantenes mulighet for å kunne delta på møtet.
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 eneste nye av
sakdokumenter er et notat fra rådmannen. Det ble også signalisert i kommunestyremøtet
den 08.02.21 at det ville komme innkalling på kort varsel. Innkallingen ble sendt ut like etter
at saken var ferdigbehandlet i administrasjonen.
Generelt vil ikke møtene bli innkalt på så kort varsel.
Håkon Lundberg ((FRP) sluttet seg til Kjell Are Johansens anmerkning om at møtet var innkalt
på for kort varsel, og at dette medførte manglende partibehandling.
KS- 25/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

26/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 17.02.2021:
Behandling:

Tommy Søberg (AP) varslet spørsmål om tannlegedekningen i Andøy
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Tommy Søberg (AP) varslet spørsmål om gang- og sykkelvei på Åse
Ordføreren viste til at dette er et ekstraordinært møte i kommunestyret for å behandle én
sak - Realisering av The Whale - tilskudd fra Andøy kommune, og foreslo at spørsmålet om
gang- og stykkelsti på Åse ble overført til kommunestyremøtet 1. mars.
Ordføreren viste til formannskapets vedtatte uttalelse vedrørende spørsmål om
tannlegedekning i Andøy. Uttalelsen vil bli lagt frem som referatsak for kommunestyret.
Spørsmålsstiller samtykket til forslaget.
KS- 26/2021 Vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

27/2021: 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.
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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.
Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The
Whale. Han fratrådte under behandlingen, 22 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, 21 representanter var til stede.
Tommy Lyngra Søberg (AP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i Andøy Energi
Holding AS. Han fratrådte under behandlingen, 20 represenanter var til stede.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) anbefalte at ordfører Knut A. Nordmo (SP), Kjell Are
Johansen (AP) og Tommy Lyngra Søberg (AP) ble erklært inhabil.
Votering:
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) erklæres inhabil.
Kjell Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Tommy Lyngra Søberg erklæres inhabil.
Vararepresentant Hilde Johnsen (SP), vararepresentant Bjørn-Roger Steen (AP)
vararepresentant Thomas Seines (AP) tiltrådte,
23 representanter var til stede.
Styreleder i Andøy Energi Holding AS, Bjørnar Solvoll, informerte og svarte på spørsmål.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende utsettelsesforslag:
Kommunestyret ber Rådmannen å utrede saken i forhold til de økonomiske konsekvenser på
kort og lang sikt det kan gi Andøy kommune og selskapet Andøy Energi Holding AS ved å ta
Side 6 av 8

et slikt ekstraordinært utbytte.
Kommunestyret ber Rådmannen utrede forholdet rundt at utbytte er å måtte regne som frie
midler og at Andøy Energi Holding AS ikke kan legge føringer for bruken av midlene ihht
bestemmelsene i aksjeloven.
Kommunestyret avventer også en formell henvendelse fra The Whale AS om støtte til
prosjektet og hvilket beløp det i så fall er tenkt at Andøy kommune skal bidra med.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) vedtatt med 22 stemmer for
og 1 stemme mot.
KS- 08/2021 Vedtak:

Kommunestyret ber Rådmannen å utrede saken i forhold til de økonomiske konsekvenser på
kort og lang sikt det kan gi Andøy kommune og selskapet Andøy Energi Holding AS ved å ta
et slikt ekstraordinært utbytte.
Kommunestyret ber Rådmannen utrede forholdet rundt at utbytte er å måtte regne som frie
midler og at Andøy Energi Holding AS ikke kan legge føringer for bruken av midlene ihht
bestemmelsene i aksjeloven.
Kommunestyret avventer også en formell henvendelse fra The Whale AS om støtte til
prosjektet og hvilket beløp det i så fall er tenkt at Andøy kommune skal bidra med.
Kommunestyret 17.02.2021:
Behandling:

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The
Whale. Han fratrådte under behandlingen, 21 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, 20 representanter var til stede.
Tommy Lyngra Søberg (AP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i Andøy Energi
Holding AS. Han fratrådte under behandlingen, 19 representanter var til stede.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) anbefalte at ordfører Knut A. Nordmo (SP), Kjell Are
Johansen (AP) og Tommy Lyngra Søberg (AP) ble erklært inhabil.
Votering:
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) erklæres inhabil.
Kjell Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
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Tommy Lyngra Søberg erklæres inhabil.
Vararepresentant Tone Schaug (SP), vararepresentant Bjørn-Roger Steen (AP)
vararepresentant Thomas Seines (AP) tiltrådte, 22 representanter var til stede.
Tone Grav (SP) la på vegne av SP, H og FRP frem følgende endringsforslag:
1. Andøy kommune bevilger et kommunalt tilskudd på 15 millioner kroner til The Whale
AS til realisering av opplevelses- og kunnskapssenteret The Whale.
2. Tilskuddet til The Whale AS gis med forbehold om fullfinansiering og realisering av The
Whale.
3. Støtten gis innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende regelverk.
4. Andøy kommune tar som eier av Andøy Energi Holding AS ut et utbytte på 15 millioner
kroner. Utbyttet øremerkes som tilskudd til realisering av The Whale.
5. Utbytte fra Andøy Energi Holding AS tas ikke ut før forutsetningene om fullfinansiering
og realisering av The Whale er på plass.
Votering:
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.
Forslaget fremlagt av Tone Grav (SP) på vegne av SP, H og FRP, vedtatt med 20 stemmer for
2 stemmer mot.
KS- 27/2021 Vedtak:

1. Andøy kommune bevilger et kommunalt tilskudd på 15 millioner kroner til The Whale AS
til realisering av opplevelses- og kunnskapssenteret The Whale.
2. Tilskuddet til The Whale AS gis med forbehold om fullfinansiering og realisering av The
Whale.
3. Støtten gis innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende regelverk.
4. Andøy kommune tar som eier av Andøy Energi Holding AS ut et utbytte på 15 millioner
kroner. Utbyttet øremerkes som tilskudd til realisering av The Whale.
5. Utbytte fra Andøy Energi Holding AS tas ikke ut før forutsetningene om fullfinansiering og
realisering av The Whale er på plass.

MUNTLIG SPØRSMÅL SOM OVERFØRES TIL NESTE MØTE I KOMMUNESTYRET

Tommy Søberg (AP) - spørsmål om gang- og sykkelvei på Åse
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