ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

01.03.2021
Andenes Idrettshall

Møtende Medlemmer
Anitha Bendiksen
Kjell Are Johansen
Halvar Rønneberg
Arne Robert Svendsen
Jakop Mortensen
Kjell-Gunnar Myrseth
Knut Nordmo
Kurt Spjelkavik
Lill Pettersen
Odd Arne Andreassen
Per Kristian Elvan
Rune Stave
Tone Grav
Tore Benjaminsen
Nikoline Spjelkavik

Møtetid:
Saksnr.:

Parti
AP
AP
FRP
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV

Forfall meldt fra følgende
medl.

Parti

Tommy Søberg
Matz Abrahamsen
Vibeke Strøm-Fosse
Marita Thanke Hansen
Stine Lundemo
Torfinn Bø
Yngve Laukslett
Jitse Jonathan Buitink

AP
H
MDG
SP
SP
SP
SP
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 11:00 - 16:30
12/2021 – 20/2021,
22/2021 – 24/2021,
28/2021 – 30/2021

Følgende varamedl.
møtte

Parti

Ingvill Eliassen
Malin Abrahamsen

H
MDG

Hilde Johnsen
Tone Schaug
Stein Bjørnar Hansen
John Helmersen

SP
SP
SP
SV

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen, teknisk sjef

Arne Blix, økonomisjef Stein Ivar Johansen, enhetsleder Merete
Olsen, enhetsleder Guro Karlsen, enhetsleder Beathe Andersen 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.
12/2021
13/2021
14/2021
15/2021
16/2021
17/2021
18/2021
19/2021

20/2021
21/2021
22/2021
23/2021
24/2021
28/2021
29/2021
30/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV – VIBEKE
STRØM-FOSSE
FORSKRIFT OM GODTGJØRING TIL KOMMUNALT
FOLKEVALGTE I ANDØY
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan – Andenes
Industriområde Prærien – Næringsbygg til bruk for
dagligvarehandel
BUDSJETTREGULERING INVESTERING 1-2021 –
PARKERINGSPLASS VED BAUGTUVA
Ingen sak
VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER –
ENDRINGER
VALG AV ELDRERÅD 2020 – 2023 –
SUPPLERINGSVALG
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 –
VALG AV VALGSTYRE – DELEGASJON
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Uttak av
masser fra Oksebåsen grusuttak
BKK ELEKTRIFISERING AS – SØKNAD OM TILSKUDD
TIL ETABLERING AV LADESTASJON I RISØYHAMN
TILSETTING I STILLING SOM RÅDMANN

U.off., jfr. Offl.
§ 25 og kl. §
11-5
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Kulturinnslag: Utgår på grunn av pandemien.
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 21 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet som vedtaksfør.
12/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

Halvar Rønneberg (FRP) påpekte at tilleggsinnkallinger med ekstra saker ble utsendt for tett
opp til møtene.
Ordføreren svare at han har vært fleksibel slik at flest mulig ferdige saker kunne bli
behandlet. Han vil prøve å unngå at store tunge saker blir utsendt tett opp til møtene.
KS- 12/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

13/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

Omdelt
· Ekstra referatsak nr. 7 Notat fra ordføreren angående henvendelse til Andøy Energi
Holding AS om overtakelse av kommunale veilys.
·
Ordføreren la frem forslag om behandling av følgende tilleggssak:
· Sak 30/2021 - Tilsetting i stilling som rådmann
Saksfremlegget ville bli omdelt i forkant av behandlingen.
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Kommunestyret samtykket til forslaget.
Ordføreren informerte om at det i løpet av møtet ville bli avholdt ekstra møte i
formannskapet for å gjøre innstilling til følgende saker:
· Sak 29/2021 BKK Elektrifisering AS - søknad om tilskudd til etablering av ladestasjon
· Sak 30/2021 - Tilsetting i stilling som rådmann
·
Ordføreren informerte om at det ville bli gitt en kort orientering om Andøy kommunes
regnskap for 2020.
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål angående status i arbeidet for nedtrekk av stillinger.
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål angående status eiendomsskatt.
John Helmersen (SV) varslet spørsmål angående fylkesvei mellom Sørmela og Åknes.

KS- 13/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent

14/2021: Spørsmål og interpellasjoner
Åpen spørretid:
Spørsmål fra Ole Robin Iversen angående plassering av garasje

Spørsmål fra Tone Grav (SP) vedrørende lekeapparat ved Risøyhamn skole
Spørsmål fra Lill Pettersen (SP) angående vannverk på Hinnøya
Interpellasjon fra John Helmersen (SV) angående kjøp av elektrisk strøm
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående plan for klargjøring av boligtomter
Interpellasjon fra John Helmersen (SV) angående Andøy kommunes fiskeriutvalg
Spørsmål fra Anitha Bendiksen (AP) angående dialysebehandling

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

Åpen spørretid:
Ole Robin Iversen stilte følgende spørsmål:
I forbindelse av svar fra Andøy Kommune ved Andreas Tanke vedlegg 1 på mitt varsel på
garasje bygd inne på min eiendom 9/137 har jeg følgende spørsmål til kommunestyret:
Hvor langt inne på naboeiendom har man lov å bygge uten avtale med eier i Andøy
Kommune?
Hvis det ikke er lov, hvorfor har kommunen tillatt det på min eiendom? vedlegg 2
Hvor lang tid etter oppsetting av bygg tar det for kommunen ikke forfølger ulovligheter med
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å ta en byggekontroll?
Må man i redegjørelsen i byggesaker bruke samme målepunkter som i byggesøknaden?
Hvis man må det, hvorfor er ikke det gjort i redegjørelsen fra kommunen? vedlegg 3
Må man ikke som nabo forvente at det er samsvar med byggetillatelse og det som blir bygd?
vedlegg 4
Dette har stor allmenn interesse da dette vil skape sedvane, da man må forvente at alle
innbyggerne i kommunen blir likebehandlet.
Ordføreren svarte:
Ordførerens utgangspunkt er å svare ut i henhold til reglementet for Åpen spørretid der
spørsmålene skal ha allmenn interesse og ikke være rettet inn mot spesifikke enkelt saker.
Da dine spørsmål er delvis generelle og delvis knyttet til din konkrete sak, er det vanskelig å
svare på spørsmålene dine uten å berøre din sak.
Først viser jeg til at kommunen ikke er uenig i at det i din konkrete sak er det bygget i strid
med søknaden, og at bygget er plassert delvis på din eiendom. Kommunen har ikke gitt
tillatelse til bygging på din eiendom. Forholdet er i strid med tillatelsen som er gitt og derfor
ikke lovlig.
Så til ditt spørsmål om hvor lenge etter oppsetting av bygg som er i strid med tillatelse
kommunen ikke forfølger eventuelle ulovligheter som også har allmenn interesse.
Tidsfaktoren vil i denne sammenheng spille en viss rolle, men her kan det ikke angis klare
kriterier, Dette vil måtte vurderes etter overtredelsens art, dens betydning for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet og omgivelsene. Det er i utgangspunktet ingen tidsbegrensning i
å forfølge ulovligheter.
Hvorvidt man i redegjørelsen i byggesaker må bruke samme målepunkter som i
byggesøknaden vil avhenge av hvilke mål som er interessant.
I den konkrete saken, er det i utgangspunktet avstanden mellom garasjen og boligen på
eiendommen som er interessant. Det er et av målene som ble oppgitt i redegjørelsen.
Ordføreren er enig i at man må forvente at det er samsvar mellom byggetillatelsen og det
som blir bygd.
Det er ikke tvil om at det foreligger avvik mellom innsendt søknad og plassering av garasje i
den konkrete saken. Administrasjonens beslutning om å ikke forfølge saken er basert på at
forholdet er vurdert å være av mindre betydning.
Dette tilsier, ut fra ordførerens vurdering, at det fortrinnsvis ville ligge til rette for å finne en
minnelig løsning mellom partene om ønskelig, men også om nødvendig at det privatrettslige
forholdet kan forfølges for domstolen av den berørte part.
Kommunen har i den konkrete saken anledning til å påberope seg at forholdet er av mindre
betydning, og ikke forfølge saken etter Plan- og bygningsloven § 32-1, andre ledd. Det
begrunnes med at avviket er begrenset, og at det ikke har vært tatt opp av tidligere eller
nåværende eier før det var gått 13 år. Teknisk enhet har derfor vurdert at forholdet er av
mindre betydning, og har ikke funnet grunn til å forfølge forholdet etter plan- og
bygningslovens regler. Det vises også til at det ikke foreligger noen fare for liv, helse eller
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miljø.
Beslutningen om ikke å forfølge saken er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.
Statsforvalteren i Nordland er kjent med kommunens behandling i saken og har ikke valgt å
forfølge saken med en lovlighetskontroll.
Tone Grav (SP) stilte følgende spørsmål:
Jeg så at elevene i 1-4.klasse ved Risøyhamn skole etterlyste flere lekeapparater. Hvilke
planer har vi for leke- og aktivitetsapparater ved Risøyhamn skole?
Ordføreren svarte:
Takker for spørsmålet.
Ordfører viser til brev fra 1.- 4. klasse ved Risøyhamn skole ang. uteareal og lekeapparater.
Først er det bare å beklage at uteområdet og lekeapparatene ikke er blitt ferdigstilt som
planlagt. Det har sammenheng med korona og andre forhold som ligger uten for noens
kontroll.
Det var opprinnelig nedsatt en arbeidsgruppe på skolen der elevene også deltok for å finne
ut av hvilke lekeapparater som passet og var ønsket samtidig som man vektlegger sikkerhet
og forsvarlighet innenfor kostnadsrammen for prosjektet.
Det er avsatt 700 000,- til prosjektet.
Men nå er prosessen i gang igjen og planen er å være klar til å sette «spaden i jorda» i mai
måned, slik at alt skal være på plass senest til neste skolestart i en kombinasjon av innkjøp av
tjenester og dugnad.
Man har nå funnet hvilke apparater som er ønsket i tillegg til disseapparatene fra den gamle
skolen, som skal flyttes innenfor nyskolens utearealer.
Før man endelig konkluderer så skal forslaget på løsning opp og drøftes i elevrådet.
Det planlegges ut fra at man i uke 9 etter vinterferien, skal ta en endelig beslutning om type
apparater som skal bestilles og legge endelig plan for gjennomføringen av prosjektet.
Så ordføreren er optimist og gleder seg til at utearealet med apparater vil legge til rette for
en trivelig og aktiv og spennende skoledag også i friminuttene.

Lill Pettersen (SP) stilte følgende spørsmål:
Vannverket på Hinnøya.
Kan ordfører si noe om hvor langt man er kommet i arbeidet med reguleringsplanen og
realiseringen av vannverket på Hinnøya?
Rådmannen svarte:
Endelig forslag til reguleringsplan for Hinnøya vannverk vil foreligge i uke 9, og forventes lagt
frem til behandling i formannskapets møte 22. mars. Så vil planen bli lagt ut på høring og
offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Dersom det ikke kommer innsigelser til planforslaget, vil
det tidligst kunne tas opp til endelig behandling i formannskapet 7. juni og i kommunestyret
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21. juni i år.
Når vedtatt reguleringsplan er på plass (og klagefrist har gått ut) kan arbeidene med
utbygging av inntaksledning, høydebasseng og vannbehandlingsanlegg starte opp. Det er
inngått kontrakt med entreprenør, og det arbeides nå med mulighetene til å få til en
tidligere oppstart av arbeidene som det ikke er behov for vedtatt reguleringsplan for
(ledningsanlegget ut til abonnentene).
Alle avklaringer med grunneiere er gjennomført.

Kjell Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm.dir. for en av tilbyderne i
prosessen.
Han fratrådte under behandlingen, 20 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Kjell Are Johansen (AP) ble erklært inhabil.
Votering:
Kjell Are Johansen (AP) erklæres inhabil.

John Helmersen (SV) la frem følgende interpellasjon:
HVORFOR KJØPER IKKE ANDØY KOMMUNE ELEKTRISK STRØM FRA SITT EGET
KRAFTSELSKAP?
Politikerne og kommunens befolkning er gjennom lokalavisen blitt kjent med at Andøy
kommune i 2021 kjøper sin elektrisitetsforsyning fra en annen leverandør enn det
kommunalt heleide Andøy Energi.
Dette skaper til dels uforstående hoderysting og dels kraftsalver overfor kommunen, fordi
mange innbyggere i årevis har valgt å betale litt mer for «strømmen» ved å bruke Andøy
Energi som leverandør og bidra til å opprettholde arbeidsplassene i kommunen på denne
måten, enn å spare litt på å handelslekkasje ved kjøp av elektrisitet.
Det å handle i egen kommune for å styrke lokalt næringsliv og opprettholde arbeidsplasser,
er en idealistisk tankegang som vi som innbyggere stadig har blitt oppfordret til å følge –
også fra kommunens næringssjefer.
Anskaffelsesregimet som kommunen er påført via EØS-avtalen og de såkalte fire friheters
direktiver, har ofte - og med rette, blitt kraftig kritisert, fordi det svekker kommunens eget
næringsliv – særlig fordi kommunen i mange innkjøp er en stor kunde.
Det har også blitt etterlyst mulighetene for å utnytte maksimalt det handlingsrom som ligger
i å sette vilkår og kravspesifikasjoner når anbud utlyses, slik at ikke bare pris ensidig eller
overveiende vektlegges. Nå opplever vi å se svar fra kommunen at kun pris er vektlagt når
strømkjøpet denne gang ble avgjort.
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Spørsmålet til ordfører er som følgende:
1. Synes ordfører at valg av strømleverandør er greit og gir gode befolkninga
gode signaler til etterfølgelse for sin egen del i valg av leverandører av varer
og tjenester?
2. Hvorfor er det kun pris (i følge svar gitt lokalavisen) som er vektlagt?
3. Vil ordføreren jobbe for at det blir vurdert handlingsrom for å nytte andre
kriterier enn pris ved framtidige innkjøp av varer og tjenester til kommunen

Ordføreren svarte:
Kommunene er pålagt å følge lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. Forskriften
pålegger oss å gjennomføre en anbudsprosess hvor alle interesserte tilbydere i Norge får
anledning til å delta. Ved anskaffelser over EØS terskelverdi (kr 2,1 mill) må forskriftens del
III følges, og anbudet må i tillegg til Doffin (den nasjonale databasen for kunngjøring) legges
ut i TED- databasen (den europeiske offisielle databasen for kunngjøring).
Andøy kommune forbruker ca 32 GWh elektrisk kraft for hele avtaleperioden på 4 år.
Anskaffelsen ble beregnet til en verdi av 12 millioner.
I interpellasjonen ble det spurt om vi kunne benyttet andre tildelingskriterier enn pris.
Et anbud består av både krav og tildelingskriterier.
Kravene, iht forskriftens § 15-1, ble i anbudet angitt som leverandørens evne til å levere
strøm til Andøy kommune.
Alle tilbydere var godt kvalifisert til oppgaven.
Forskriftens § 18-1, sier at oppdragsgiver (kommunen) skal velge tilbud på grunnlag av
a) best pris,
b) lavest kostnad
c) best forhold mellom pris/kostnad og kvalitet.
Ishavskraft AS var klart rimeligst, mens Andøy Energi hadde den høyeste prisen og havnet
under begge de andre tilbudene ved vurdering av tilbudene.
Ut fra kravene i Forskriftens § 15-1 og tildelingskriteriene i Forskriftens § 18-1 vil det ikke
være innenfor regelverket å legge inn tildelingskriterier på en anskaffelse av strøm som gir
en lokal tilbyder en fordel.
Ut fra denne vurderingen ble Ishavskraft valgt som leverandør av elektrisk kraft.
Generelt om tildelingskriterier
Andøy kommune kjøper inn mange ulike varer og tjenester. Tildelingskriteriene varierer i
forhold til varens egenskap og anslåtte verdi. I de færreste anbud vil vi komme i den
situasjon at det er pris alene som er tildelingskriterium. Tildeling blir gjort ut fra at vi skal
velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Ofte er det en tredeling hvor vi veier pris,
kvalitet og service. Hvor mye de enkelte punktene veier kommer an på varen/tjenesten vi
kjøper.
Andøy kommune har i dag en praksis hvor vi alltid veier muligheten til å støtte lokale
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tilbydere uten at vi går utover de pålegg loven gir med hensyn til lovens formålsparagraf som
er at loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Vi kan ikke legge inn klart
konkurransevridende krav, som at bedriften må ha adresse i Andøy kommune. Likevel
prøver vi å legge til rette for at nærhet er en fordel. Vi ønsker oss flere tilbud fra lokale
bedrifter når vi går ut på anbud. For å gjøre lokale bedrifter klar over at vi er ute på anbud,
har vi anledning til å sende ut mail direkte til lokale tilbydere via det elektroniske
konkurranseverktøyet Mercell.no som benyttes når vi legger ut anbud.
Et tilleggsmoment er spørsmålet om Andøy Energi Holding A/S er rustet/rigget for å ta del i
dagens konkurranse regime rundt omsetning og distribusjon av elektrisk kraft tenker da på
nødvendig effektivitet i virksomheten.
Dette er et spørsmål som da hører hjemme i eiermøter og generalforsamlinger i selskapet.
Kjell Are Johansen (AP) tiltrådte, 21 representanter var til stede.

John Helmersen (SV) stilte følgende spørsmål:
Plan for klargjøring av boligtomter – Lyngmoa Bleik og tomter avsatt i arealplanen for
Andenes
Som ombud for innbyggere som stiller spørsmål, gis med dette spørsmål til ordfører:
· Når blir tomtene i de nevnte områder blir klargjort?
· Hvor på kommunens hjemmesider kan innbyggerne finne informasjon om dette
og hvilke tomter som for øvrig er tilgjengelig i kommunen?
Ordføreren svarte:
Lyngmoa:
Det foregår avklaringer med en privat utbygger angående salg av tomt og utbygging av
infrastruktur for en del av boligområdet Lyngmoa på Bleik. Avklaringene er nå i en sluttfase
og det forventes at forslag til avtale vil kunne legges frem til behandling i formannskapet 3.
mai i år.
Avtalen vil omfatte utbygging av 12 - 13 tomter, og entreprenøren har til hensikt å starte
arbeidene sommeren/høsten 2021.
Boligtomter Andenes:
På grunn av manglende kapasitet på arealplansiden, og nødvendig prioritering av behandling
av reguleringsplanforslag for viktige næringstiltak, er ikke arbeidet med reguleringsplan for
boligfeltet «Damsgård» på Andenes igangsatt. Det forventes igangsetting i løpet av 2021.
I kommuneplanens arealdel er det også lagt opp til nye boligfelt i områdene «Klevatnet» og
«Andenes øst». Planlegging av disse områdene vil, på bakgrunn av kapasitetsutfordringer,
måtte vente inntil arbeidet med «Damsgård» er igangsatt og i «godt gjenge».
For øvrig vil det i løpet av kort tid bli annonsert salg av kommunal tomt på Kjerringnesset på
Andenes. Her har formannskapet bedt om at et salg skal ende opp i en utbyggingsavtale som
sikrer at eiendommen gis en høy utnyttingsgrad.
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Ordfører vil avslutningsvis minne spørsmålsstiller om at det finnes byggeklare tomter andre
steder i kommunen utenom Andenes og Bleik.
Kommunens hjemmeside:
«Oversikt over tilgjengelige boligtomter, planlagte og byggeklare» finnes på kommunens
hjemmeside under Tjenester/Teknisk/Tekniske tjenester. Link:
https://www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/tekniske-tjenester/andoy-kommuneoversikt-tilgjengelig-boligtomter-planlagte-og-byggeklare/

John Helmersen (SV) la frem følgende interpellasjon:
ANDØY KOMMUNES FISKERIUTVALG
Ved opprettelse av kommunens fiskeriutvalg, var det en forutsetning for rimelige
arbeidsvilkår for utvalget, at der skulle gis sekretærbistand fra administrasjonen, på samme
vis som de øvrige råd og utvalg.
Videre var det ved etableringen av fiskeriutvalget en klar forventning om at utvalget skulle
konsulteres og gi faglige innspill til et kommunestyre og formannskap, der fiskerifaglig
kompetanse i stor grad mangler.
Andøy er en kommune der fiskeri i næringspolitisk sammenheng er definert som et prioritert
satsingsområde. Fra Andøy SV forutsetter vi derfor at fiskeri og fiskeripolitikk nødvendigvis
må ha en sentral rolle også i de saker og debatter som formannskap og kommunestyre skal
behandle.
Spørsmålet er da:
· er fiskeriutvalget fortsatt tildelt sekretariatsbistand fra kommunens
administrasjon
· hvordan ser ordfører for seg at fiskeriutvalget skal benyttes og konsulteres for å
gi mer faglige innspill til formannskap og kommunestyre.
·
Ordføreren svarte:
Fiskeriutvalget ble vedtatt opprettet av kommunestyret i 2012, med følgende mandat:
·
·
·
·
·
·
·

Gi uttalelser i saker som gjelder
Havneutbygging
Tiltak for rekruttering til fiskerinæringen i Andøy
Etablering av næringsbygg i havneområdet
Tiltak for rekruttering til næringen
Fremme forslag til uttalelser overfor kommunestyret i forhold til sentrale
myndigheters fiskeripolitikk
Representere Andøy kommune i regionale fora hvor fiskerinæringen drøftes

Sekretærfunksjonen for fiskeriutvalget innebærer å sende ut innkalling til og skrive og sende
ut referat fra møtene, og har i hovedsak vært ivaretatt av stillingen på næring.
Det er ikke tenkt som en saksbehandler eller saksutreder funksjon for utvalget.
Stillingen som næringskonsulent ble utlyst som 50% etter nyttår, og har vært ledig siden
årsskiftet. Det er nå leid inn bistand til konkrete enkeltoppgaver på timebasis inntil det er på
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plass ny næringskonsulent. Det betyr at fiskeriutvalget vil få sekretærbistand når utvalgets
leder ber om det, forutsatt at henvendelsen kommer i rimelig tid i forkant.
Til orientering har fiskeriutvalgets leder etter initiativ fra ordføreren de siste ukene fått
tilsendt henvendelser om pliktsystemet og om marin verneplan for Andfjorden til eventuell
uttalelse fra fiskeriutvalget.
Avslutningsvis så vil ordfører påpeke at utvalgets arbeid og saker som har relevans til
formålet må det kunne forventes at utvalget selv tar initiativ til drøftinger av og gjør
fremsendinger av saker til kommunestyret.
Anitha Bendiksen (AP) stilte følgende spørsmål:
Vedrørende dagens dialysebehandling
Har tidligere stilt mitt spørsmål muntlig i forrige kommunestyre møte og her kommer det
skriftlig.
Vi fikk for en god stund siden nå indikasjoner på at det å etablere ett tilbud for pasienter
med behov for dialysebehandling skulle få mulighet til å ta dette hjemme i Andøy Kommune.
Slik jeg forstod det så var det nesten bare noen formaliteter igjen til det var på plass, eller tar
jeg feil?
Turen til Stokmarknes er for mange veldig krevende og anstrengende, og ikke minst den 4
timer lange bilturen som heller kunne vært brukt på andre fokusområder.
Hva skjer, hva er status på dette nå?
For dem som er brukere av denne helsetjenesten, og for dem som kjenner noen den betyr
mye for, er litt frustrert over at ingenting skjer.
Og særlig i de tidene vi har vært igjennom og som enda står fremfor oss, så må det jo være
en klar fordel og ikke måtte innom to kommuner for å få behandling med tanke på Covid 19
og den smitterisk det medfører.
Nå er det mange som lengter etter en god løsning og vi må bli flinkere til og kontinuerlig
informere om status på slike prosjekter. Nå må vi ikke slakke opp før løsningen eller
konklusjon ligger på bordet.
Dette er nok et behandlingstilbud vi alle ønsker å få på plass.
Ordføreren svarte:
Andøy kommune sendte en henvendelse til Nordlandssykehuset med forslag til lokaler, samt
ulike spørsmål kommunen ønsket å få avklart med tanke på etablering av dialysebehandling i
kommunen. Dette var spørsmål om bemanning og utgiftsdekning.
Dialysebehandling er en ressurskrevende tjeneste å drifte. Etablering av dialysesatellitt
forutsetter at det skal være drift hele året, også helligdager og ferier. Ved dialysebehandling
skal det være to sykepleiere til stede. Det vil være nødvendig at 5-6 sykepleiere har
opplæring i dialysebehandling.
I sitt svar til Andøy kommune sier Nordlandssykehuset at en avtale om dialysebehandling vil
innebære at kommunen vil ha kostnader knyttet til etablering av dialyseplasser og drift av
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lokaler.
Dialysebehandling er utfordrende å etablere da Andøy kommune pr i dag ikke har god nok
sykepleierdekning. Det har over lengre tid vært utfordrende med rekruttering av sykepleiere,
flere faste stillinger har vært utlyst uten kvalifiserte søkere. Ved permisjoner har det ofte
ikke vært mulig å skaffe vikar med nødvendig sykepleierkompetanse. Det har derfor ikke
vært mulig å gå videre med etablering av dialysebehandling før kommunen har en større og
mer stabil sykepleierdekning enn det er pr i dag.
Kommunen jobber for å løse utfordringene med tilstrekkelig sykepleierdekning, og vi håper
det vil melde seg kvalifiserte søkere til sykepleierstillingene som nå er utlyst. Andøy
kommune vil opprettholde dialog med Nordlandssykehuset når det gjelder etablering av
dialysebehandling for å gjøre hverdagen lettere for de som er avhengig av denne
behandlingen.
I den videre dialogen må vi også få en endelig avklaring på om Nordlandssykehuset
godkjenner lokalene på Rabben som Andøy kommune har foreslått til dialysebehandling.
Sykehuset har foreløpig gitt tilbakemelding om at det vil være mer hensiktsmessig med
etablering av dialysebehandling i tilknytning til annen helsevirksomhet.
Det som er heilt innlysende er at det er ikke bare å finne et rom for å gi en slik behandling,
det må også være mennesker med kompetanse for å gjøre jobben, det er den store
utfordringen.

15/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 08.02.21 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

KS- 15/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 08.02.21 godkjennes som den foreligger.

16/2021: Referatsaker
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Forslag til vedtak:
Nr. 1 Årsberetning for Andøy Eldreråd
Nr. 2 Brev fra NHO Arktis, dat. 08.12.20, angående bruk av havbruksfond
Nr. 3 Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget den 09.12.20
Nr. 4 Uttalelse – Status for tannhelsetjenesten i Andøy kommune, vedtatt av Andøy formannskap i
møte den 15.02.21
Nr. 5 Brev fra Fiskenes Vel, dat. 22.02.21, vedr. veibelysning
Nr. 6 Notat fra rådmannen – status oppfølging vedtatte verbalforslag 14.12.20
Nr. 7 Notat fra ordfører angående henvendelse til Andøy Energi Holding AS om overtakelse av
kommunale veilys.
Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

Referatsak nr. 6
Halvar Rønneberg (FRP) viste til punkt 3 i notatet, med henvisning til pkt. 7, jfr sak i fsk den
02.02.21, og ba om en redegjørelse for dette punktet.
Ordføreren svarte at det ville bli besvart ved en senere anledning.
KS- 16/2021 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

ORIENTERING
Økonomisjef Stein Ivar Johansen informerte om Andøy kommunes regnskap for 2020.

17/2021: 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
Valgnemnda – varamedlem
Partsammensatt utvalg (PU)

2.
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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:
Ordføreren la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.
KS- 154/2020 Vedtak:
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Saken utsettes.
Kommunestyret 14.12.2020:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) enstemmig vedtatt.
KS- 168/2020 Vedtak:

Saken utsettes.
Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag til representanter (punkt 2):
Formannskapet
Som varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG velges: Anders Stave
Valgnemnd
Som nytt personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen for MDG velges: Anders Stave
Partssammensatt utvalg
Som arbeidsgiverrepresentant velges: Borni Kleppe

Da kommunelovens krav til kjønnsmessig representasjon ikke oppfylles med de fremlagte forslag,
foreslo ordføreren følgende valg utsatt:
Valg av varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG
Valg av personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen (MDG) til valgnemnda for MDG
Valg av arbeidsgiver representant i Partssammensatt utvalg

Votering:
Punkt 1
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordfører enstemmig vedtatt.
KS- 17/2021 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)

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.
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.
Følgende valg utsettes:
Valg av varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG
Valg av personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen (MDG) til valgnemnda for MDG
Valg av arbeidsgiver representant i Partssammensatt utvalg

18/2021: 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.
Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:
Kjell Are Johansen (AP) la på vegne av AP, MDG og SV frem følgende endringsforslag:
1. Ordførers godtgjørelse settes til 80 % av stortingsrepresentant lønn.
2. Varaordfører godtgjøres som øvrige medlemmer av kommunestyret med kr 500,- pr. møte.
3. Tapt arbeidsfortjeneste settes til kr. 3.000,- for legitimert tap og ulegitimert kr. 1.800,-.

Tone Fredriksen (SP) la frem følgende endringsforslag på vegne av SP, H og FRP:
§ 4 Fast godtgjørelse
Ordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse. Varaordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse for
kommunestyremøter, formannskapsmøter og andre møter og oppgaver som ordførerens
stedfortreder.
Formannskapets øvrige medlemmer, samt utvalgsleder for kontrollutvalget får en fast årlig
godtgjørelse tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales årlig.
§ 10 Tap av inntekt
Legitimert tapt inntekt dekkes med inntil seks ganger grunnbeløpet (6G) pr. møtedag.

Votering:
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.
Forslaget fremlagt av Tone Fredriksen (SP) på vegne av SP, H og FRP vedtatt med 15
stemmer for, mot 6 stemmer for forslaget fremlagt av Kjell Are Johansen (AP) på vegne av
AP, MDG og SV.
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KS- 18/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar forskrift om godtgjøring til kommunalt folkevalgte i Andøy med
følgende endringer:
§ 4 Fast godtgjørelse
Ordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse. Varaordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse for
kommunestyremøter, formannskapsmøter og andre møter og oppgaver som ordførerens
stedfortreder.
Formannskapets øvrige medlemmer, samt utvalgsleder for kontrollutvalget får en fast årlig
godtgjørelse tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales årlig.
§ 10 Tap av inntekt
Legitimert tapt inntekt dekkes med inntil seks ganger grunnbeløpet (6G) pr. møtedag.

19/2021: 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
adkomst fra gang- og sykkelveien som går langs Bleiksveien, langs den nye bygningen, til
næringsbygningens hovedinngang før det søkes ferdigattest.

Kommunestyret 01.03.2021:
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Behandling:
Halvar Rønneberg (FRP) la frem følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret forutsetter at adkomst arealer og parkeringsarealer får en universell utforming for å
sikre en god og sikker adkomst til alle.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fremlagt av Halvar Rønneberg (FRP) vedtatt med 19 stemmer for og to stemmer
mot.
KS- 19/2021 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
adkomst fra gang- og sykkelveien som går langs Bleiksveien, langs den nye bygningen, til
næringsbygningens hovedinngang før det søkes ferdigattest.
Kommunestyret forutsetter at adkomst arealer og parkeringsarealer får en universell
utforming for å sikre en god og sikker adkomst til alle.

20/2021: 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
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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.

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 20/2021 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.

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.
2. Vedtektene trer i kraft f o m 01.05.21
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Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:
Tone Grav (SP) la på vegne av SP, H og FRP frem følgende verbalforslag:
Sommerstengte barnehager iverksettes ikke i år, men blir tatt opp til ny politisk behandling.
Finansiering kr 100.000,- tas fra disposisjonsfondet.

, foreslått av ,
Halvar Rønneberg (FRP) la frem følgende endringsforslag:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til Rådmannens forslag
§9 pkt a) 2. avsnitt endres slik
· Ankeinstans for innsigelser ved opptak er Rådmann (Endret fra Enhetsleder
Barnehager)
§ 10 Pkt 1. første strekpkt endres slik:
· Fyller ett år innen utgangen av desember.
§13 bokstav a) siste setning endres slik
· «Ved endring av betalingssatsene gis skriftlig melding 2 mnd i forveien» (Endres fra 1 til
2 mnd.)
§ 14 Pkt om Hovedferie siste setning i avsnitt 1 fjernes, (Slik at det ikke innføres helt sommerstengte
barnehager)
§14 Avsnitt vedrørende den 4. ferieuken,
2. setning i første avsnitt tas ut av forskriften. (Det er ønskelig at denne tas i sammenheng med
ukene Barnehagen er feriestengt, men kan om ønskelig tas på ett annet tidspunkt i løpet av
barnehageåret.)
§16 1. avsnitt endres slik:
I tilfelle midlertidig stenging av barnehager på grunn av uforutsette hendelser reduseres betalingen
forholdsmessig, dersom denne varer mer enn 1 dag.
§17 Bokstav b) endres slik:
· Barnehagene tar imot lærlinger og lærekandidater i barne- og ungdomsfaget,
§17 Nytt pkt C)
· Barnehagene tar imot elever fra VG1 og VG2 i faget Barne- og ungdomsarbeider, på
praksis i en periode på inn til 150 timer på VG1og 253 timer på VG2. Styrer gis fullmakt
til å organisere dette arbeidet.
§17 nytt pkt d
· Barnehagene tar imot personer på tiltak eks. VTO og VTA plasser, i samarbeid med
Vesterålen vekst og NAV.
§ 18 Tillegg til avsnitt:
· Leke-, Oppholds- og adkomstarealer skal utformes og tilpasses alle brukere, etter en
universell tilnærming.

Malin Abrahamsen (MDG) la frem følgende forslag til vedtak:
1.
Fremlagte forslag til vedtekter godkjennes som nye vedtekter for de kommunale barnehagene i
Andøy, med følgende endringer:
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«I den forbindelse har barnehagene sommersteng uke 28-29-30»
endres til
«I den forbindelse har barnehagene sommerstengt uke 28-29»
2.
Vedtektene trer i kraft fom 01.01.22
Påløpte kostnader i inneværende år dekkes via disposisjonsfondet.

Ordføreren la frem følgende forslag:
Sak om vedtektsendringer for kommunale barnehager utsettes.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordfører enstemmig vedtatt.
Verbalforslaget fremlagt av Tone Grav (SP) på vegne av SP, H og FRP, vedtatt med 15
stemmer for og 6 stemmer mot.
KS- 22/2021 Vedtak:

Sak om vedtektsendringer for kommunale barnehager utsettes.
Verbalforslag:
Sommerstengte barnehager iverksettes ikke i år, men blir tatt opp til ny politisk behandling.
Finansiering kr 100.000,- tas fra disposisjonsfondet.

23/2021: VALG AV ELDRERÅD 2020 - 2023 - SUPPLERINGSVALG

Forslag til vedtak:
Som personlig varamedlem for Odd Einar Gudbrandsen velges:
………………………………

Valgnemnda 17.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 01/2021 Vedtak:

Som personlig varamedlem for Odd Einar Gudbrandsen velges:
· Kåre Sivertsen
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Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

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

Som personlig varamedlem for Odd Einar Gudbrandsen velges:
· Kåre Sivertsen

24/2021: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - VALG AV VALGSTYRE DELEGASJON
Forslag til vedtak:
1.
Andøy kommunestyre oppnevner et medlem med personlig varamedlem fra hvert parti som er
representert i kommunestyret i Andøy til valgstyret:

Medlem:

Personlig varamedlem:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Leder:
Nestleder:
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2.
Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer og ledere/nestledere i forbindelse
med Stortings- og Sametingsvalget 2021, jf. valgloven § 4-2. Hvert stemmestyre skal bestå av
minimum tre medlemmer.

Valgnemnda 17.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
VN- 02/2021 Vedtak:

1.
Andøy kommunestyre oppnevner et medlem med personlig varamedlem fra hvert parti som
er representert i kommunestyret i Andøy til valgstyret:

Medlem:

Personlig varamedlem:

1.

Ordfører Knut A. Nordmo (SP)

1. Varaordfører Lill Pettersen (SP)

2.

Kjell Are Johansen (AP)

2. Anitha Bendiksen (AP)

3.

Nikoline Spjelkavik (SV)

3. Jitse Buitink (SV)

4.

Malin Abrahamsen (MDG)

4. Arne Robert Svendsen (MDG)

5.

Kate M. Eliassen (H)

5. Ingvill Eliassen (H)

6.

Håkon Lundberg (FRP)

6. Halvar Rønneberg (FRP)

Leder:

Ordfører Knut A. Nordmo

Nestleder:

Malin Abrahamsen (MDG)

2.
Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer og ledere/nestledere i
forbindelse med Stortings- og Sametingsvalget 2021, jf. valgloven § 4-2. Hvert stemmestyre
skal bestå av minimum tre medlemmer.
Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:
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Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 24/2021 Vedtak:

1.
Andøy kommunestyre oppnevner et medlem med personlig varamedlem fra hvert parti som
er representert i kommunestyret i Andøy til valgstyret:
Medlem:

Personlig varamedlem:

1.

Ordfører Knut A. Nordmo (SP)

1. Varaordfører Lill Pettersen (SP)

2.

Kjell Are Johansen (AP)

2. Anitha Bendiksen (AP)

3.

Nikoline Spjelkavik (SV)

3. Jitse Buitink (SV)

4.

Malin Abrahamsen (MDG)

4. Arne Robert Svendsen (MDG)

5.

Kate M. Eliassen (H)

5. Ingvill Eliassen (H)

6.

Håkon Lundberg (FRP)

6. Halvar Rønneberg (FRP)

Leder:

Ordfører Knut A. Nordmo

Nestleder:

Malin Abrahamsen (MDG)

2.
Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer og ledere/nestledere i
forbindelse med Stortings- og Sametingsvalget 2021, jf. valgloven § 4-2. Hvert stemmestyre
skal bestå av minimum tre medlemmer

28/2021: 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.
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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.
Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 28/2021 Vedtak:

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

29/2021: BKK ELEKTRIFISERING AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV
LADESTASJON I RISØYHAMN
Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir BKK Elektrifisering AS tilskudd på 1 mill kroner til etablering av to lynladere (en
50kW og en 200 kW) for ladbare biler i Risøyhamn. Tilskuddet finansieres fra prosjekt 184223
«Ladestasjon for ladbare biler» og utbetales når ladestasjonen er etablert.

Formannskapet 01.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 27/2021 Vedtak:

Kommunestyret gir BKK Elektrifisering AS tilskudd på 1 mill kroner til etablering av to
lynladere (en 50kW og en 200 kW) for ladbare biler i Risøyhamn. Tilskuddet finansieres fra
prosjekt 184223 «Ladestasjon for ladbare biler» og utbetales når ladestasjonen er etablert.
Kommunestyret 01.03.2021:
Behandling:
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Tore Benjaminsen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som tilbyder av areal til
ladestasjonen. Han fratrådte under behandlingen, 20 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Tore Benjaminsen (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Tore Benjaminsen (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 29/2021 Vedtak:

Kommunestyret gir BKK Elektrifisering AS tilskudd på 1 mill kroner til etablering av to
lynladere (en 50kW og en 200 kW) for ladbare biler i Risøyhamn. Tilskuddet finansieres fra
prosjekt 184223 «Ladestasjon for ladbare biler» og utbetales når ladestasjonen er etablert.
Tore Benjaminsen (SP) tiltrådte, 21 representanter var til stede.

30/2021: TILSETTING I STILLING SOM RÅDMANN

Formannskapet 01.03.2021:
Ordføreren foreslo saken behandlet i lukket møte, jfr. Offl. § 25 og Kl. § 11-5, annet ledd.
Votering:
Lukket møte.
LUKKET MØTE

FS- 28/2021 Vedtak:

1.

Kommunestyret tilsetter Andreas Jordell i stilling som rådmann i Andøy
kommune.

2.

Ordfører gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale (åremål med varighet på 6 år)
med søkeren, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår.

3.

Kirsten Lehne Pedersen konstitueres i stilling som rådmann fra 28.04.21 og frem
til Andreas Jordell tiltrer stillingen, senest 31.07.21.

Kommunestyret 01.03.2021:
Ordføreren foreslo saken behandlet i lukket møte, jfr. Offl. § 25 og Kl. § 11-5, annet ledd.
Votering:
Lukket møte.
Behandling:
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KS- 30/2021 Vedtak:

1.

Kommunestyret tilsetter Andreas Jordell i stilling som rådmann i Andøy
kommune.

2.

Ordfører gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale (åremål med varighet på 6 år)
med søkeren, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår.

3.

Kirsten Lehne Pedersen konstitueres i stilling som rådmann fra 28.04.21 og frem
til Andreas Jordell tiltrer stillingen, senest 31.07.21.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Kjell Are Johansen (AP) stilte spørsmål om status for innkreving av eiendomsskatt om
beløpets størrelse i forhold til vedtatt budsjett.
Økonomisjef Stein Ivar Johansen viste til informasjon i forrige møte i kommunestyret
angående retaksering. I forhold til vedtatt budsjett for 2021 og «utskrevet» skatt vil det bli en
reduksjon inntekten på ca. 1,0 mill.
Kjell Are Johansen (AP) viste til kommunestyrets vedtak for budsjett 2021 og stilte spørsmål
om status i arbeidet med nedtrekk av stillinger.
Kjell Einar Johansen svarte at det er nedsatt et omstillingsutvalg som jobber med å få dette
på plass. Bemanningsplaner utarbeides, og det forsøkes å finne løsninger hvor overtallige
så langt som mulig blir tilbudt ledige stillinger. Så langt er det funnet løsning for ca. 60 % og
det jobbes videre med saken. Dette er et omfattende arbeid og stort ansvar.
John Helmersen (SV) opplyste at veien mellom Sørmela og Åknes er så dårlig at
innbyggerne gruer seg til å kjøre der. Dette også for å gjøre nødvendige ærend. Han
oppfordret ordføreren til å ta kontakt med Fylkeskommunen og be om at veien blir gruset
frem til asfaltering blir gjort.
Ordføreren svarte at han vil bringe dette videre til Fylkeskommunen.
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