ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

22.03.2021
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

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

Parti
AP
H
SP
SP
SP

Forfall meldt fra følgende medl.
Yngve Laukslett
Nikoline Spjelkavik

Parti
SP
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14:00 - 17:50
30/2021 – 53/2021

Følgende varamedl. møtte
Rune Stave
Arne Robert Svendsen

Parti
SP
MDG

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, teknisk sjef Arne Blix, Andreas
Thanke, økonomisjef Stein Ivar Johansen, enhetsleder Merete Olsen
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.
30/2021
31/2021
32/2021
33/2021
34/2021
35/2021

36/2021
37/2021
38/2021
39/2021
40/2021
41/2021

42/2021
43/2021
44/2021
45/2021

46/2021
47/2021

48/2021

49/2021
50/2021
51/2021
52/2021
53/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
REGLEMENT FOR ANDØY ELDRERÅD - REVISJON
REGLEMENT FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE - REVISJON
SAMARBEIDSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT
MILJØRETTET HELSEVERN I VESTERÅLEN OG
LØDINGEN
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andenes
Havn fra 2009- Boliger på «Rabben», Andenes
FELLES FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER FOR SLAM
OG RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL
HELSEFELLESSKAP - PARTNERSKAP MELLOM
KOMMUNEN OG NORDLANDSSYKEHUSET
Opprettelse av integreringsråd i Andøy kommune
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871202003 - Behandling før høring og utlegging til offentlig
ettersyn
Lyngmoa, Bleik - Avtale om salg/kjøp av tomt og utbygging
av infrastruktur
Adresseprosjektet. Vedtak av adressenavn del 4.
Lokal forskrift for adressering i Andøy. Endelig vedtak.
Dispensasjon fra krav om parkeringsplasser og
utnyttelsesgrad i bestemmelsene til reguleringsplan
Andenes Havn fra 2009
Politisk representant i styringsgruppe - Prosjekt God
samhandling rundt barn og unge
Detaljreguleringsplan for Andøy industripark Fiskenes, planID 1871-201904 - Behandling før høring og utlegging til
offentlig ettersyn
Detaljreguleringsplan for Andøy industripark Breivik, plan-ID
1871-201903 - Behandling før høring og utlegging til
offentlig ettersyn
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - MARMELKROKEN
AS
SAMSKAP - ÅRSRAPPORT 2020
HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2021
Detaljreguleringsplan Grusuttak, Rise, Bjørnskinn Sluttbehandling og vedtak
STYRET FOR SAMSKAP - SAMMENSETNING M.M.

ORIENTERING
Orientering om prosjekt Lærlingeskolen i Nord-Norge
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Fungerende ordfører Lill Pettersen ønsket velkomment til møtet.
Hun opplyste at ordfører Knut A. Nordmo var opptatt i et annet møte og at han ville tiltre
formannskapet så snart dette møtet var ferdig.
6 representanter var til stede.
30/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

FS- 30/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

31/2021: Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Ordfører Lill Pettersen (SP) viste til henvendelse om befaring før behandling av sak 36/2021 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andenes Havn fra 2009 - Boliger på
"Rabben", Andenes. Hun ba om formannskapets samtykke til befaringen og forlengelse av
formannskapsmøtet som konsekvens av befaringen. Hun foreslo befaring etter
orienteringen om prosjekt Lærlingeskolen i Nord-Norge.
Formannskapet samtykket til forslaget.
Ordføreren informerte om at det ville bli gitt orientering fra styreleder og programleder
SAMSKAP i forkant av behandlingen av sak 50/2021 - SAMSKAP - Årsrapport og sak 51/2021 Handlingsplan SAMSKAP. Hun foreslo endring av rekkefølgen på sakslisten slik orienteringer
og behandling av disse sakene ble gjennomført etter befaringen.
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål om tannhelsetjenesten i Andøy.
Matz Abrahamsen (H) varslet spørsmål om strukturelle endringer for Andøy Energi Holding
AS
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Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om status for byggingen av nytt sykehjem på Åse
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om tilsyn ved Andenes skole
Arne Robert Svendsen (MDG) varslet spørsmål om Andøy Energi Holding AS
FS- 31/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
ORIENTERING
Kristin Uppman fra Opplæringskontoret i Vesterålen orienterte om prosjekt Lærlingeskolen i
Nord-Norge. Hun og Alf-Ole Reinholdtsen svarte på spørsmål etter orienteringen.
Ordfører Knut A. Nordmo tiltrådte og overtok møteledelsen, 7 representanter var til
stede.

BEFARING
Det ble gjennomført befaring i Tore Hunds gate 14B og Salbergs gate 14B. Andreas Thanke
orienterte om reguleringsplanen for disse eiendommene.

32/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 15.02.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 23.02.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 01.03.21 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Rune Stave (SP) viste til protokoll for møte den 23.02.21 og gjorde oppmerksom på at han
møtte for Matz Abrahamsen (H).
Ordføreren svarte at feilen ville bli rettet opp.
FS- 32/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 15.02.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 23.02.21 godkjennes med oppretting av møtende medlemmer
som påpekt av Rune Stave (SP).
Møteprotokollen for møte 01.03.21 godkjennes som den foreligger.

33/2021: REGLEMENT FOR ANDØY ELDRERÅD - REVISJON
Forslag til vedtak:
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Kommunestyret vedtar revidert reglement for eldrerådet i tråd med vedlegg 1.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 33/2021 Vedtak:

Kommunestyret vedtar revidert reglement for eldrerådet i tråd med vedlegg 1.

34/2021: REGLEMENT FOR RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE REVISJON

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse i tråd med
vedlegg 1.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Kjell Are Johansen (AP) gjorde oppmerksom på at ordet "råd for " var falt ut i forslag til
vedtak.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret, med oppretting av feil påpekt av Kjell Are Johansen
(AP)
FS- 34/2021 Vedtak:

Kommunestyret vedtar revidert reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse i
tråd med vedlegg 1.

35/2021: SAMARBEIDSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT MILJØRETTET HELSEVERN
I VESTERÅLEN OG LØDINGEN
Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Andøy kommune vedtar samarbeidsavtale om interkommunalt miljørettet
helsevern etter kommuneloven § 20-2 (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom Andøy
kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune
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(vertskommune) og Øksnes kommune.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 35/2021 Vedtak:

Kommunestyret i Andøy kommune vedtar samarbeidsavtale om interkommunalt miljørettet
helsevern etter kommuneloven § 20-2 (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom
Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune
(vertskommune) og Øksnes kommune.

36/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andenes Havn fra 2009Boliger på «Rabben», Andenes
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplanen «Andenes
havn 2009» angående økt utnyttelsesgrad fra 20 % til 35 % for eiendommene Tore Hunds gate 14B
og Salbergs gate 13B.
Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra at boligenes hovedform, takform, tak og
gesimshøyde, fasader, vindusdeling, dør- og vindusutforming og materialvalg skal opprettholdes eller
mest mulig tilbakeføres.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:
Matz Abrahamsen (H) la på vegne av H og SP frem følgende forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra bestemmelsene fra reguleringsplanen
"Andenes havn 2009" angående økt utnyttelsesgrad fra 20 % til 35 % for eiendommene Tore Hunds
gate 14 B og Salbergs gate 13 B.

Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Matz Abrahamsen (H) på vegne av H
og SP som fikk 6 stemmer, mot 1 stemmer for rådmannens forslag.
FS- 36/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra bestemmelsene fra
reguleringsplanen "Andenes havn 2009" angående økt utnyttelsesgrad fra 20 % til 35 % for
eiendommene Tore Hunds gate 14 B og Salbergs gate 13 B.
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37/2021: FELLES FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER FOR SLAM OG RENOVASJON AV
HUSHOLDNINGSAVFALL
Forslag til vedtak:
Forslag til nye felles slam- og renovasjonsforskrifter legges ut på høring. Reno-Vest gjennomfører
høringsprosessen på vegne av kommunen.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 37/2021 Vedtak:

Forslag til nye felles slam- og renovasjonsforskrifter legges ut på høring. Reno-Vest
gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunen.

38/2021: HELSEFELLESSKAP - PARTNERSKAP MELLOM KOMMUNEN OG
NORDLANDSSYKEHUSET
Forslag til vedtak:

1. Andøy kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd
med modell for helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i
denne sak.
2. Andøy kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Andøy kommune.

3. Andøy kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med
en kroneandel i forhold til antall innbyggere.
4. Andøy kommune ønsker en etablering av en kommunal samhandlingssjef 100 % stilling
med en hovedkoordinator i 60 % til Salten og en til to koordinator(er) i Lofoten/ Vesterålen
i tilsammen 40 % stilling som er en fordeling som også samsvarer innbyggertall.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Kjell Are Johansen (AP) viste til punkt 2 og stilte spørsmål om konsensusbeslutninger også vil
gjelde for økonomiske forhold.
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Ordføreren svarte at hans oppfatting er at det gjelder beslutninger om helsefaglige forhold
og ikke økonomiske forhold.
Rådmannen svarte at hun har samme oppfatning som ordfører, men at hun vil sjekke saken
og komme tilbake med svar i forbindelse med behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.

FS- 38/2021 Vedtak:

1. Andøy kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i
tråd med modell for helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner,
presentert i denne sak.
2. Andøy kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Andøy kommune.
3. Andøy kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal
samhandlingssjefstilling med en kroneandel i forhold til antall innbyggere.
4. Andøy kommune ønsker en etablering av en kommunal samhandlingssjef 100 %
stilling med en hovedkoordinator i 60 % til Salten og en til to koordinator(er) i
Lofoten/ Vesterålen i tilsammen 40 % stilling som er en fordeling som også
samsvarer innbyggertall.

39/2021: Opprettelse av integreringsråd i Andøy kommune
Forslag til vedtak:
Andøy kommune oppretter et integreringsråd som skal arbeide for å gjøre Andøy til et åpent
samfunn bygd på toleranse og mangfold der innbyggere fra andre land deltar aktivt og integreres i
samfunnet.
Integreringsrådet oppnevnes som et rådgivende organ jamfør kommunelovens §5-12.
Vedlagte retningslinjer for Integreringsråd i Andøy vedtas.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:
Tone Grav (SP) la på vegne av SP og H frem følgende endringsforslag for retningslinjene for
integreringsrådet:
1.2 Formål (endring av fjerde avsnitt, første linje)
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Integreringsrådet har møte- og talerett i formannskapet og kommunestyret med følgende
forutsetninger:
1.4 Sammensetning
Rådet har 6 medlemmer
Rådets sammensetning skal være:
· 4 innvandrere bosatt i kommunen
· 1 politisk representant
· 1 medlem fra Andøy kommunes administrasjon
Kommunelovens bestemmelser om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent
gjelder.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag med endringer fremlagt av
Tone Grav (SP) på vegne av SP og H.
FS- 39/2021 Vedtak:

Andøy kommune oppretter et integreringsråd som skal arbeide for å gjøre Andøy til et åpent
samfunn bygd på toleranse og mangfold der innbyggere fra andre land deltar aktivt og
integreres i samfunnet.
Integreringsrådet oppnevnes som et rådgivende organ jamfør kommunelovens §5-12.
Vedlagte retningslinjer, med følgende endringer fremlagt av Tone Grav (SP) på vegne av SP
og H, for Integreringsråd i Andøy vedtas:
1.2 Formål (endring av fjerde avsnitt, første linje)
Integreringsrådet har møte- og talerett i formannskapet og kommunestyret med
følgende forutsetninger:
1.4 Sammensetning
Rådet har 6 medlemmer
Rådets sammensetning skal være:
· 4 innvandrere bosatt i kommunen
· 1 politisk representant
· 1 medlem fra Andøy kommunes administrasjon
·
Kommunelovens bestemmelser om at hvert kjønn skal være representert med minst 40
prosent gjelder.
40/2021: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avslår søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens areadel, og ber søker om å
utarbeide reguleringsplan for eiendommen/ området.
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Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til søker for å få en mer helhetlig søknad.
Vi vil signalisere at det er politisk vilje til å gi dispensasjon fra planens arealdel dersom søknaden kan
fremlegges mer fullverdig.
Vi ber om at det brukes faglig rådgivning i forkant av ny søknad.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP og H enstemmig vedtatt.
FS- 40/2021 Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til søker for å få en mer helhetlig søknad.
Vi vil signalisere at det er politisk vilje til å gi dispensasjon fra planens arealdel dersom
søknaden kan fremlegges mer fullverdig.
Vi ber om at det brukes faglig rådgivning i forkant av ny søknad.

41/2021: Detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003 Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn

Forslag til vedtak:
Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003 og legger
den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 41/2021 Vedtak:

Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003
og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10.

42/2021: Lyngmoa, Bleik - Avtale om salg/kjøp av tomt og utbygging av infrastruktur
Forslag til vedtak:
Del 1 av Lyngmoa boligfelt, Bleik, selges til Bleik Entreprenør AS (SUS) i tråd med forslag til avtale
datert 05.03.2021 til en pris av kr. 600 000,-.
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Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 42/2021 Vedtak:

Del 1 av Lyngmoa boligfelt, Bleik, selges til Bleik Entreprenør AS (SUS) i tråd med forslag til
avtale datert 05.03.2021 til en pris av kr. 600 000,-.

43/2021: Adresseprosjektet. Vedtak av adressenavn del 4.
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar følgende adressenavn i Andøy
Parsellnummer

2006
3016
3028
3029
3037
4008
4011
4015
5005
5006
5017
5020
5023
5024
6002
3048
1099
4003

Sted

Dverberg - Skogvoll
Ramsa
Dverberg
Dverberg
Dverberg
Nordmela
Nøss
Bø
Åse
Åse
Risøyhamn
Risøyhamn
Åse
Åse
Forfjord
Ånes
Andenes
Nordmela

Parsellnavn

Oklveien
Tordalsveien
Arlistuveien
Dahletunveien
Gardshågveien
Jurveien
Lushalsveien
Aurtjønna
Kjeldbakkveien
Fylloknesveien
Fjøsbakken
Hammarøyneset
Viddheimveien
Røbekkveien
Bureisingsveien
Åveien
Flyplassveien
Nerveien

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler. Han
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
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Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 43/2021 Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende adressenavn i Andøy
Parsellnummer
2006
3016
3028
3029
3037
4008
4011
4015
5005
5006
5017
5020
5023
5024
6002
3048
1099
4003

Sted
Dverberg - Skogvoll
Ramsa
Dverberg
Dverberg
Dverberg
Nordmela
Nøss
Bø
Åse
Åse
Risøyhamn
Risøyhamn
Åse
Åse
Forfjord
Ånes
Andenes
Nordmela

Parsellnavn
Oklveien
Tordalsveien
Arlistuveien
Dahletunveien
Gardshågveien
Jurveien
Lushalsveien
Aurtjønna
Kjeldbakkveien
Fylloknesveien
Fjøsbakken
Hammarøyneset
Viddheimveien
Røbekkveien
Bureisingsveien
Åveien
Flyplassveien
Nerveien

Arne Robert Svendsen tiltrådte, 7 representanter var til stede.

44/2021: Lokal forskrift for adressering i Andøy. Endelig vedtak.
Forslag til vedtak:
«Lokal forskrift for adressering. Andøy kommune» vedtas i tråd med forslag av 08.03.21.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler. Han
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
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Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 44/2021 Vedtak:

«Lokal forskrift for adressering. Andøy kommune» vedtas i tråd med forslag av 08.03.21.
Arne Robert Svendsen (MDG) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

45/2021: Dispensasjon fra krav om parkeringsplasser og utnyttelsesgrad i
bestemmelsene til reguleringsplan Andenes Havn fra 2009
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknaden om dispensasjon for å øke utnyttelsesgraden fra 60 % BYA til 75
% BYA for eiendommen 48/18/12 under forutsetning av frikjøp av manglende parkeringsareal på
totalt 36 parkeringsplasser for kr. 50 000.- pr. parkeringsplass

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Tone Grav (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hennes arbeidsgiver er søker. Hun
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Tone Grav (SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Grav (SP) erklæres habil.
Tone Grav (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens endrede innstilling.
FS- 45/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for
«Områderegulering for Andens havn» plan-ID 1871201405, slik at utnyttelsesgraden økes fra
60 % BYA til 75 % BYA for eiendommen 48/18/12.

46/2021: Politisk representant i styringsgruppe - Prosjekt God samhandling rundt barn
og unge
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Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre oppnevner følgende som politisk representant til styringsgruppa i prosjektet
«God samhandling for barn og unge»:
Politisk representant: ______________________________________________

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende forslag til politisk representant til
styringsgruppa - Prosjekt God samhandling rundt barn og unge:
Yngve Laukslett (SP).

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 46/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre oppnevner følgende som politisk representant til styringsgruppa i
prosjektet «God samhandling for barn og unge»:
Politisk representant: Yngve Laukslett (SP)

47/2021: Detaljreguleringsplan for Andøy industripark Fiskenes, plan-ID 1871-201904 Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Andøy Industripark Fiskenes, med plan ID 1871-201904 legges ut til høring og
offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 47/2021 Vedtak:

Reguleringsplan for Andøy Industripark Fiskenes, med plan ID 1871-201904 legges ut til
høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.
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48/2021: Detaljreguleringsplan for Andøy industripark Breivik, plan-ID 1871-201903 Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn
Forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Andøy Industripark Breivik, med plan ID 1871-201903 legges ut til høring og
offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 48/2021 Vedtak:

Reguleringsplan for Andøy Industripark Breivik, med plan ID 1871-201903 legges ut til høring
og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

49/2021: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - MARMELKROKEN AS

Forslag til vedtak:
1.
Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra politiet i Andøy, NAV-Andøy og
Skatt nord innvilges Marmelkroken AS, org. nr. 925 360 503, skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over
4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) og gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol.
prosent). Skjenkesteder vil være følgende plasser ved Marmelkroken, Bøveien 272,
Risøyhamn:
·
·
·
·

Restaurant/spisesal
Resepsjon/salong
Veranda med adkomst ut fra spisesal
I telt og omkringliggende avgrenset område i forbindelse med arrangement - plassert
på tunet/utearealet foran og bak Marmelkroken.

2.
Skjenketider, både innendørs og på uteområde:
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Søndag – torsdag:

Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Fredag og lørdag:

Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00

3.
Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00
4.
I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.30
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Styrer for skjenkebevillingen vil være Lisbeth Seppola.
Etablissementet innvilges dispensasjon fra kravet om stedfortreder for skjenkestyrer.
Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Politiet. Hun
fratrådte, 6 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Forsvaret. Han
fratrådte, 5 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Lill Pettersen (SP) og Rune Stave (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Rune Stave (SP) erklæres inhabil.
Lill Pettersen (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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FS- 49/2021 Vedtak:

1.
Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra politiet i Andøy, NAV-Andøy og
Skatt nord innvilges Marmelkroken AS, org. nr. 925 360 503, skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over
4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) og gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol.
prosent). Skjenkesteder vil være følgende plasser ved Marmelkroken, Bøveien 272,
Risøyhamn:
·
·
·
·

Restaurant/spisesal
Resepsjon/salong
Veranda med adkomst ut fra spisesal
I telt og omkringliggende avgrenset område i forbindelse med arrangement plassert på tunet/utearealet foran og bak Marmelkroken

2.
Skjenketider, både innendørs og på uteområde:
Søndag – torsdag:

Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Fredag og lørdag:

Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00

3.
Dager før hellig- og høytidsdager, samt Sankthansaften:
Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00
4.
I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.30
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Styrer for skjenkebevillingen vil være Lisbeth Seppola.
Etablissementet innvilges dispensasjon fra kravet om stedfortreder for skjenkestyrer.
Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Lill Pettersen (SP) tiltrådte, 6 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
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ORIENTERINGER
Styreleder for SAMSKAP Jonni H. Solsvik og programleder for SAMSKAP Brita Erlandsen
orienterte og svarte på spørsmål.
50/2021: SAMSKAP - ÅRSRAPPORT 2020
Forslag til vedtak:
Årsrapport for Samskap for 2020 tas til orientering.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 50/2021 Vedtak:

Årsrapport for Samskap for 2020 tas til orientering.

51/2021: HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2021
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2021 for Samskap.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP og H frem følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret viser til handlingsplanens pkt. 1.2 om resultater, der det framgår at flere av tiltakene
og prosjekter i 2020 er blitt forsinket og utsatt som følge av Covid-19 restriksjoner. Covid-19
utfordringene vil åpenbart påvirke resultatene av omstillingsarbeidet også i eler av 2021.
Kommunestyret ber med bakgrunn i dette rådmannen om å utarbeide søknad om forlengelse av
omstillingsperioden.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag og forslaget fremlagt av Lill
Pettersen (SP) på vegne av SP og H.
FS- 51/2021 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2021 for Samskap.
Kommunestyret viser til handlingsplanens pkt. 1.2 om resultater, der det framgår at flere av
tiltakene og prosjekter i 2020 er blitt forsinket og utsatt som følge av Covid-19 restriksjoner.
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Covid-19 utfordringene vil åpenbart påvirke resultatene av omstillingsarbeidet også i eler av
2021. Kommunestyret ber med bakgrunn i dette rådmannen om å utarbeide søknad om
forlengelse av omstillingsperioden.

52/2021: Detaljreguleringsplan Grusuttak, Rise, Bjørnskinn - Sluttbehandling og
vedtak
Forslag til vedtak:
Detaljreguleringsplan for Grusuttak, Rise, Bjørnskinn, plan-ID 1871-201902 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 52/2021 Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Grusuttak, Rise, Bjørnskinn, plan-ID 1871-201902 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

53/2021: STYRET FOR SAMSKAP - SAMMENSETNING M.M.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å opprettholde styrets sammensetning og størrelse, for å ivareta
representativiteten til de ulike innsatsområder.
2. Kommunestyret viser til bakgrunnen for tidligere beslutning om sammensetning av styret, og ser
det ikke som hensiktsmessig å endre fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge.

Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:
Kjell Are Johansen (AP) la på vegne av AP og MDG frem følgende forslag til vedtak:
Vara for styret i SAMSKAP velges i rekkefølge.

Votering:
Innstilling til kommunestyret for ordførerens forslag som fikk 5 stemmer, mot 2 stemmer for
forslaget fremlagt av Kjell Are Johansen (AP) på vegne av AP og MDG.
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FS- 53/2021 Vedtak:

1. Kommunestyret ønsker å opprettholde styrets sammensetning og størrelse, for å ivareta
representativiteten til de ulike innsatsområder.
2. Kommunestyret viser til bakgrunnen for tidligere beslutning om sammensetning av styret,
og ser det ikke som hensiktsmessig å endre fra personlige varamedlemmer til
varamedlemmer i rekkefølge.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Matz Abrahamsen (H) viste til debatt i media angående eierselskap og struktur for
kraftselskap, også for Andøy Energi Holding AS. Han stilte spørsmål om prosessen og om
informasjon til folkevalgte slik at en best mulig beslutning kan tas i en så viktig sak.
Ordføreren redegjorde for prosessen så langt. Styret er bedt om å vurdere de forskjellige
alternativene, og gi kommunen kunnskap om konsekvenser for Andøy kommune.

Matz Abrahamsen (H) viste til den utfordrende situasjonen for tannhelsetjenesten i
kommunen og stilte spørsmål om status for mulige løsninger.
Ordføreren svarte at det har vært et møte mellom kommunen, Fylkesråden Kirsti Saxi (SV)
og Fylkestannhelsesjef Henrik Smith.
På møtet informerte Fylkesråden Saxi om at man var fornøyd med den sentraliserte
løsningen for den offentlige tannhelsen i Andøy kommune. Man hadde hatt utfordringer med
kapasiteten og hadde et etterslep for å ivareta personer med rett til tannbehandling, men
mente man hadde kontroll på situasjonen. Fylkesråden Saxi var fornøyd med at det offentlige
tannhelsetilbudet hadde 50% av de betalende brukerne.
På spørsmål fra ordfører om det var mulig at Fylkeskommunen kunne være med på et
samarbeid med en privat tannlege for å legge til rette for et helhetlig tannhelsetilbud for alle
innbyggerne i Andøy kommune var svaret, nei. Ordføreren konkluderte da med at
Fylkesråden Saxi mente det var heilt greit at 50% av de betalende brukerne i kommunen
måtte reise til andre kommuner i Vesterålen, Lofoten eller Harstad, for å få hjelp.

Kjell Are Johansen stilte spørsmål om status for byggingen av nytt sykehjem på Åse.
Teknisk sjef svarte at byggingen er i skarp rute, og at det sykehjemmet kan være
innflytningsklart allerede i november i år.

Kjell Are Johansen (AP) viste til tilsyn fra Statsforvalteren ved Andenes skole, og at det ifølge
rapporten var flere avvik. Han stilte spørsmål om hvordan avvikene vil bli behandlet av
kommunen.
Skolefaglig rådgiver svarte at kommunen har mottatt en foreløpig rapport med diverse
pålegg, og orienterte om arbeidet fremover med rapporten. Administrasjonen vil komme
tilbake med nærmere beskrivelse og tiltak.

Arne Robert Svendsen (MDG) viste til det pågående arbeidet mellom kraftselskapene, bla.
Lofotkraft og Vesterålskraft, og uttrykte bekymring for at Andøy Energi kommer for sent for å
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få en god løsning. Han oppfordret ordføreren til snarlig å ta initiativ for en løsning og ikke
vente på informasjon fra styret.
Ordføreren svarte at Andøy Energi Holding AS er et viktig selskap og er en betydelig verdi
for Andøy kommune som må forvaltes på en fornuftig måte. Han legger til grunn at det må
tas en kunnskapsbasert beslutning og avventer derfor råd fra styret som sitter nærmest der
ting skjer.
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