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Knut A. Nordmo
ordfører
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Sakliste
Sak nr.
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
54/2021
55/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
REGLEMENT FOR ANDØY ELDRERÅD - REVISJON
REGLEMENT FOR RÅD FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE - REVISJON
SAMARBEIDSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT
MILJØRETTET HELSEVERN I VESTERÅLEN OG
LØDINGEN
HELSEFELLESSKAP - PARTNERSKAP MELLOM
KOMMUNEN OG NORDLANDSSYKEHUSET
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andenes
Havn fra 2009- Boliger på «Rabben», Andenes
Opprettelse av integreringsråd i Andøy kommune
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
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
VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL
REPRESENTANTSKAP FOR REGIONALT
KOMPETANSEKONTOR, OPPGAVEFELLESSKAP FOR
KULTUR OG FOR FRILUFTSLIV
VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL
REPRESENTANTSKAP FOR VESTERÅLEN
INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD
SUPPLERINGSVALG TIL ANDØY FORMANNSKAP,
VALGNEMNDA OG PARTSSAMMENSATT UTVALG
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - MARMELKROKEN
AS
SAMSKAP - ÅRSRAPPORT 2020
HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2021
STYRET FOR SAMSKAP - SAMMENSETNING M.M.
Detaljreguleringsplan Grusuttak, Rise, Bjørnskinn Sluttbehandling og vedtak
VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER ENDRINGER
GODTGJØRINGSREGLEMENT SAMSKAP
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Ordføreren orienterte om hvorfor møtet ble besluttet avholdt som fysisk møte og ikke som
digitalt møte via Teams.
31/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Halvar Rønneberg (FRP) viste til pandemien som har vart i over 12 måneder og anbefalte at
møter blir gjennomført digitalt.
Ordføreren viste til sin orientering om at det er gjort en vurdering og tatt beslutning om at
dette kommunestyremøtet skulle avholdes som fysisk møte.
KS- 31/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

32/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Ordføreren gjorte oppmerksom på at sak 42/2021 – Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplanens arealdel ble utsatt i formannskapet og derfor var tatt ut av sakslisten.
Ordføreren foreslo følgende endringer av rekkefølgen på sakslisten etter sak 32/2021Godkjenning av saksliste:
· Orientering om tiltak fra «Ung Vesterålen»
· Orientering fra styreleder og prosjektansvarlig SAMSKAP
· Sak 50/2021 – SAMSKAP- Årsrapport
· Sak 51/2021 – Handlingsplan SAMSKAP
· Orientering fra enhetsleder helse og familie og prosjektleder Hanne Bunes
angående prosjekt «God samhandling for barn og unge»
· Sak 45/2021 – Politisk representant til styringsgruppe – Prosjekt God
samhandling rundt barn og unge
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Deretter følges sakslisten som oppsatt.
Kommunestyret samtykket til forslaget.
Ordføreren gjorde oppmerksom på at det i løpet av kommunestyremøtet ville bli avholdt
møte i formannskapet for å gjøre innstilling i sak 55/2021 – Godtgjøringsreglement
SAMSKAP.
Halvar Rønneberg (FRP) viste til stor saksmengde til kommunestyremøtene og ba ordføreren
vurdere antall saker til møtene.
Ordføreren svarte at mulige endringer vil bli vurdert.
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om veinavn for Kvalnes
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om sak til politisk nivå angående søknad om
forlengelse som omstillingskommune
Arne Robert Svendsen (MDG) varslet spørsmål om status for brannstasjon på Andenes og
status for avbøtende tiltak for å tilfredsstille krav fra Arbeidstilsynet.
KS- 32/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

ORIENTERING
Prosjektleder Gøril Johnsen orienterte om prosjektet «Ung Vesterålen» og svarte på
spørsmål.

33/2021: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Arne Robert Svendsen (MDG) angående overskuddsmasse etter mudring av Risøyrenna.
Spørsmål fra Tommy Lyngra Søberg (AP) angående gang- og sykkelveg på Åse
Spørsmål fra Tommy Lyngra Søberg (AP) angående postlevering i Andøy
Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) angående jubileum Risøyrenna
Spørsmål fra Kjell-Are Johansen (AP) angående status og vaksinasjonsplan for Andøy kommune
Interpellasjon fra Tone Grav (SP) vedrørende byggesaksbehandling garasje i Risøyhamn
Spørsmål fra Jitse Buitink (SV) angående garasjesaken i Risøyhamn
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående interkommunal kystsoneplan Vesterålen
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående revisjon av trafikksikkerhetsplanen og handlingsplanen
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående klimabudsjett og klimaregnskap for kommunes
aktiviteter
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Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Tommy Lyngra Søberg (AP) stilte følgende spørsmål:
Er det mulig å redegjøre for fremdriften vedrørende gang og sykkelbane på Åse?
Det er en frist for å søke på midler som nærmer seg med stormskritt.
Klarer man å få inn søknad til den tid den skal være inne?
Jobbes det aktivt i kommunen med etableringer av gang og sykkelbaner? eventuelt hva
jobbes det konkret med?
Rådmannen svarte:
For å kunne gjennomføre tiltak med gang- og sykkelveg eller fortau på en strekning må det
først på plass en godkjent reguleringsplan. Så må det lages en bygge- og anleggsplan for
arbeidene som er godkjent av vegeier. I dette tilfellet er ikke arbeidet med reguleringsplan
startet opp da Andøy kommune for tiden ikke har kapasitet eller midler til å gjennomføre
planarbeidet.
En mulig finansiering av reguleringsplanarbeidet kan være tilskudd fra fylkeskommunens
trafikksikkerhetsmidler i tillegg til kommunal egenandel. Søknadsfristen for årets midler er 1.
juli, og til grunn for en slik søknad må det foreligge en godkjent trafikksikkerhetsplan med
prioriteringsliste/ handlingsplan.
Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen er ikke kommet i gang som planlagt, på grunn av
begrenset kapasitet hos teknisk enhet. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at det er
mulig å få planen til behandling i løpet av våren 2021. Dette er sterkt beklagelig, men det er
status. Man kan selvfølgelig likevel søke fylkeskommunen om midler, men sannsynligheten
for innvilgelse er nok minimal.
For tiden pågår det arbeid med følgende prosjekter knyttet til utbygging av gang- og
sykkelveger:
·

·

Vi har en godkjent reguleringsplan for fortau langs Kongshaugveien ved
Andenes skole (godkjent av kommunestyret 08.02.2021). Før iverksetting av
byggingen må det utarbeides bygge- og anleggsplan for arbeidene, samt ordnes
med finansiering. Det tas sikte på å innarbeide kostnadene for dette i forslag til
investeringsbudsjett for 2022. Det vil også være mulig å søke fylkeskommunen
om tilskudd på inntil 3 mill. kr. til gjennomføring av de fysiske arbeidene.
Det er varslet oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av
Dverbergveien/Fv 82. Frist for uttalelser i forbindelse med planvarselet var
16.03.2021 og utarbeidelsen av selve planen vil skje i løpet av våren 2021, delvis
med innleid bistand. Målet er at planen skal kunne sluttbehandles av
kommunestyret høsten 2021.

I tillegg er det planlagt oppstart av følgende arbeid med reguleringsplan for gang- og
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sykkelveger i kommunen:
·

Utarbeidelse av reguleringsplan for gang- og sykkelveg for strekningen fra det
nye sykehjemmet til Vøling på Åse, langs FV82, var planlagt med oppstart
høsten 2021, men må utsettes med bakgrunn i at søknad om finansiering via
trafikksikkerhetsmidler kan bli svært vanskelig. Et alternativ for å få til oppstart
er at kommunestyret bevilger midler til oppstart av arbeidet gjennom en
budsjettregulering. Også dette arbeidet må gjennomføres gjennomføres med
innleid bistand.

·

Planlegging av gang- og sykkelveg/fortau langs Industrivegen på Andenes er
også planlagt igangsatt. Dette med bakgrunn i tidligere trafikksikkerhetsplan.
Også her mangler det finansiering og kapasitet til oppstart og gjennomføring.

Tommy Lyngra Søberg (AP) stilte følgende spørsmål:
Det er i de senere årene blitt lagt ned og lagt ned postkontorer over hele landet. Resultatet
av dette er at det er blitt en mye dårligere postomdeling en hva det var før.
Budbilene går sjeldnere en før, og det er lengre mellom utkjøring av pakker med post nord
etc.
Postpakke express over natt fungerer ikke i det hele tatt her i kommunen vår, express over
natt er blitt til post over hvilken natt, og kan vi leve med dette i 2021?
Vi har et næringsliv her i Andøy som er avhengig av at pakker med deler og utstyr kommer
frem når man trenger det.
For mange bedrifter så kan dette i ytterste tilfelle ha store økonomiske konsekvenser at ikke
ting kommer frem i tide.
Hva tenker Ordfører om denne situasjonen som vi er kommet i her i Andøy?
Kan vi i Kommunestyret rette noe felles uttalelse om dette mot posten?
Ordføreren svarte:
Ordføreren kan bekrefte spørsmål stiller sine erfaringer med det postale tjeneste tilbudet av
egen erfaring og har den samme bekymring hva angår konsekvenser i det hele tatt, og vi kan
nok konstatere at dette ikke er noe som bare berører oss i Andøy kommune.
Det har over flere år og i ulike Stortingsperioder, ulike Stortingsflertall og ulike regjeringer
blitt lagt til rette for den utviklingen som vi i dag ser konsekvensene av i praksis.
Den stadige endringen av Postloven og forskrifter, oppsplitting av virksomheten, og
delprivatiseringer av Posten`s samfunnsoppdrag med pålagte avkastningskrav for
virksomheten, er en viktig del av årsaken, sammen med den teknologiske utviklingen, er nok
samlet hoved grunnen til at det kritisk dårlige postale tilbudet vi har i distrikts Norge i dag.
Dette hendelses forløpet er det nok mange ulike politiske parti valører som må dele på
skylda, for å ha lagt til rette for og enda til akseptert denne utviklingen, selv om at det har
vært varslet negative effekter for deler av samfunnet.
Dagens Stortingsflertall som står bak dagens regjering, har senest i februar 2019 vedtatt de
siste endringene i Postloven som er grunnen til at Posten i dag ikke har krav til daglig
post/pakke distribusjon over hele landet.
Dette faktum gjør at ordføreren dessverre ikke er særlig optimistisk med hensyn til at det vil
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være realistisk å få til endringer på situasjonen med dagens Stortingssammensetning og
Regjering, selv om Andøy kommune styre skulle gjøre henvendelser i saken, og selv om deler
av Stortinget skulle ønske å gjøre endringer.
Det vil nok ikke hjelpe stort å fremme klager til Posten fra kommunestyret om disse
konsekvensene, det er nok slik at Posten driver innenfor de rammer dem blir tildelt og får lov
til å drifte etter, uavhengig av hva noen av deres marginale kunder har behov for.
Det mest effektive tiltaket vil sannsynligvis være at man fra hver vår plass og hvert lokalparti
gjør henvendelser til sine respektive moderparti og sørger for at partienes neste
partiprogrammer til Stortingsvalget, legger til rette for å endre på det som ligger til grunn for
dagens situasjon.
Arne Robert Svendsen (MDG) stilte følgende spørsmål:
Risøyrenna skal om ikke lenge gjennom en større mudring.
Resultatet blir selvfølgelig store mengder overskuddsmasser fra arbeidet, som enten skal
føres i land eller dumpes dumpes.
Er det avklart hvordan skal disse massene håndteres, lagres, dumpes eller brukes?
Ordføreren svarte
I forberedelsen til Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033 (NTP) har Kystverket
utredet «Strekningsvise tiltak» for en rekke strekninger i hele landet.
En av strekningene er hovedleiene mellom Bodø og Harstad, som inneholder blant annet
strekningen mellom Stamsund og Risøyrenna / Andfjorden med gjennomseiling av
Raftsundet.
Strekningen fra Stamsund til Risøyrenna omfatter blant annet tiltak i Risøysundet, utenfor
Risøyhamn og i Risøyrenna. Det er snakk om både oppmerkingstiltak og utdypingstiltak.
I Risøysundet er det snakk om etablering av bunnfast navigasjonsinstallasjon på
Skjolderevet.
Videre oppover planlegges det utdyping av Nygårdsrevet slik at det oppnås en annonsert
dybde i sjøkartet på 10 m LAT, og oppmerking av utdypede kanalen. Seilingsbredden
gjennom Nygårdsrevet vil bli ca. 330 - 350 m.
Foreløpige beregninger viser at den planlagte utdypingen av Nygårdsrevet er ca. 40.000 m3
løse masser og ca. 70.000 m3 fjell.
Utenfor Risøyhamn dampskipskai planlegges det utdyping av området øst for kaia til Th.
Benjaminsen.
Det legges opp til et større manøverareal/vendesirkel utenfor kaia med en manøversirkel på
ca. 300 m. Massene utenfor Risøyhamn består for det meste av løse masser og er foreløpig
beregnet til ca. 50.000 m3 .
Dybden i innseilingen til selve Risøyrenna fra syd har ikke den annonserte dybden på 6 m
LAT. Her planlegges det utført vedlikeholds mudring av dette arealet, med et foreløpig
ukjent antall m3.
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Kystverket har pr. i dag ikke identifisert områder der det planlegges utfylling i sjø for mottak
av massene fra disse utdypingene.
I denne omgang planlegges det at massene fra utdypingene utenfor Risøyhamn og
Nygårdsrevet deponeres i et sjøbunnsdeponi.
Andøy kommune eller andre som planlegger aktiviteter der massene fra de planlagte
utdypingene kan komme til anvendelse, bes om å ta kontakt med Kystverket.
Dette må da være prosjekter i området som er regulert til næringsformål, og som ikke ligger
for langt unna de planlagte utdypingsområdene.
Torfinn Bø (SP) stilte følgende spørsmål:
Den 22.06.2022 er det hundre år siden at Risøyrenna ble offisielt åpnet. Dette var sett på
som en så viktig transportmessig hendelse, at mange av datidens «celebriteter» var til stede
denne dagen. I fremste rekke stod kong Haakon 7.
Risøyrenna er også i dag en viktig ferdselsåre for skipstrafikken, slik at jeg mener at 100årsjubileet bør markeres.
Mine spørsmål blir derfor:
Er ordfører kjent med om Andøy kommune vet om at en markering skal skje, og er Andøy
kommune en del av en slik forberedelse av jubileet?
Hvis ikke, vil ordfører ta initiativ til at en slik markering vil finne sted? Aktuelle
samarbeidspartnere kan være f eks Hurtigruten, Kystverket, Th, Benjaminsen o a.
Ordføreren svarte:
Risøyrenna har vært gjenstand for mudring i flere omganger, først i 1881, så vi kunne faktisk
nå 2021 ha feira 140 års jubileum for den første mudringen av Risøyrenna.
Den neste mudringen startet allerede i 1911, men ble satt på pause etter en tid, siden
utstyret ikke var dimensjonert for oppgaven.
Våren 1919 startet man opp igjen, etter å endelig fått på plass utstyr som var egnet til
oppgaven, dette arbeidet pågikk til høsten 1921, da det meste av mudringsarbeidet var
ferdig.
Allerede høsten 1921 kunne Risøyrenna tas i bruk, men den offisielle åpningen av
Risøyrenna ble ikke gjort før 25.juni 1922, med pomp og prakt med kongelig deltakelse.
Den siste mudringen ble startet i september 1997, som også var et relativt stort prosjekt
som oppdaterte Risøyrenna til nye sikkerhetskrav og til det flåte materiellet som Hurtigruten
og kystfrakterne disponerte.
Dette arbeidet ble ferdigstilt med ny offisiell åpning i september 2001, denne gang også med
kongelig deltakelse, som jo også kunne hatt 20 årsmarkering i år 2021.
Som dere ser så kunne det vært grunnlag for å markere og jubilere mange viktige tiltak i
Risøyrenna allerede i 2021, men jeg tenker det viktigste tiltaket var det som ble offisielt
åpnet i 1922 og la grunnlaget for hurtigrutetrafikk gjennom Vesterålen.
Ordføreren har hatt kontakt med Kystverket, Kabelvåg flere ganger, første gang i 2019, der
100årsjubileums markering av Risøyrenna har vært tema.
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Ordføreren kan bekrefte at Kystverket som eier av Risøyrenna ønsker å markere 100
årsdagen for den offisielle åpningen av Risøyrenna og det er kan være naturlig at det blir den
25. juni 2022, men det er ikke besluttet noen offisiell dato enda.
Kystverket bekrefter også at dem vil invitere Andøy kommune med i forberedelsene til et
slikt jubileum.
Kjell-Are Johansen (AP) stilte følgende spørsmål:
Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet går sakte, men sikkert fremover. Og vi alle ser frem
til å kunne ha tilnærmet normal sensommer.
Hvordan er statusen i Andøy?
Hvor mange er fullvaksinert?
Hvordan er vaksinasjonsprogrammet fremover, kan ordføreren si noen om når han forventer
at alle over 18 vil være fullvaksinert?
Vi har dessverre sett at en av vaksinene AstraZeneca har hatt noen alvorlige bivirkninger, er
det mange i Andøy som har mottatt denne vaksinen og hvordan har de blitt fult opp i
ettertid, med alle spørsmålene som har dukket opp.
Rådmannen svarte:
Status for koronavaksinasjonsprogrammet i Andøy kommune:
351 andværinger har pr 6. april fått to vaksinedoser og er fullvaksinert, og 392 har fått en
dose. Dermed er det satt totalt 1.094 koronavaksinedoser i Andøy.
Tilgangen til vaksiner varierer fra uke til uke. I påskeuka hadde Andøy kommune 78 doser å
sette. I uke 14 fikk Andøy 126 doser og i uke 15 får kommunen 156, altså en fordobling fra
uke 13 til 15.
Det er tilgangen på vaksiner som vil avgjøre når alle over 18 er fullvaksinert.
I uke 15 får de første 65-74-åringene tilbud om å vaksinere seg. Det samme gjelder personer
i aldersgruppen 18-64 år, som har bestemte diagnoser.
Når det gjelder AstraZeneca-vaksinen, fikk vi 200 doser og hadde satt 150 av disse før
vaksinen ble satt på pause.
Det er gitt veiledning og råd til de som har tatt kontakt etter AstraZeneca vaksinen. Når det
har vært usikkerhet rundt symptomer er symptomet blitt undersøkt av lege. Ingen har hatt
alvorlige bivirkninger av denne vaksinen i Andøy.
Det er mest helsepersonell, og noen i gruppe 5 som har fått denne vaksinen. Helsetjenesten
har kontroll på hvem som har fått den, og de vil få beskjed når videre forløp er avklart.
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Tone Grav (SP) la frem følende interpellasjon:
Vi har hørt mye om den såkalte Garasjesaken i Risøyhamn. Kontrollutvalget har behandlet
saken, Ole Robin Iversen benyttet sin rett i åpen spørretime 1.mars, og nå får vi også en
uttalelse fra Andøy SV vedrørende denne saken.
Her er det snakk om en BYGGMESTER som blant annet har sentral godkjenning som ansvarlig
søker i byggesøknader for alle typer tiltak.
Da Andøy Kommune behandlet saken (brev datert 29.03.2019) tok de feilaktig utgangspunkt
i hushjørnet på Ole Robin Iversen sitt hus, og garasjen, og kom til en differanse på 0,6 meter i
forhold til byggesøknaden. Men målene i byggesøknaden som viser 6 meter, er mellom altan
og garasjen, og den korrekte differansen mellom byggesøknad og faktisk bygg er 4,2 meter.
Det er ingen tvil om at det her er snakk om en garasje som ikke er satt opp i henhold til
byggesøknaden. Vi kan ikke i Andøy Kommune tillate at det bygges på annen manns
eiendom uten tillatelse. Det må være likhet for loven, uansett hvem man er.
Jeg ønsker å gi administrasjonen en mulighet til å rette opp i dette, av den grunn fremmer
jeg herved forslag om at Ole Robin Iversen må få lov å anke saken sin.
Ordføreren svarte:
Først vil ordføreren innledningsvis avklare grunnlaget for en interpellasjon, forespørsler som
gjelder prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjonen. Forespørsler som gjelder helt
konkrete spørsmål behandles som spørsmål.
En interpellasjon skal være innrettet som en forespørsel og skal ikke inneholde konklusjoner,
eller påstander med konklusjoner eller være direkte knyttet mot en konkret sak.
Behandlingen av en interpellasjon skal i utgangspunktet heller ikke føre til at det treffes et
vedtak, uttalelse eller annen avgjørelse som krever en avstemning.
Ordføreren har allikevel tvilt seg frem til at forespørselen kan behandles som en
interpellasjon som også gir organets medlemmer mulighet til å få ordet i henhold til
kommunestyrets reglement.
Innledningsvis tenker jeg det vil være greit at kommunestyret og interpellanten har
kunnskap om at kommunen først i 2007 tok i bruk det elektroniske saksbehandlings
verktøyet Websak, før den tid er det ulike rutiner og praksis på arkivering av
saksdokumenter og henvendelser også i byggesaker. Dette gjør at det i noen sammenhenger
ikke er mulig å verken bekrefte eller avkrefte opplysninger eller påstander som fremsettes.

Saken starter med at Ole Robin Iversen sender epost til byggesaksbehandler 13.06.2018 om
at naboens garasje står delvis på hans eiendom.
Det ble 29.03 2019 fattet vedtak i saken på bakgrunn av diverse undersøkelser i saken.
Vedtaket ble gjort med hjemmel i pbl § 32-1. Vedtaket er ikke et enkeltvedtak, og derfor ikke
klagbart. Det ble likevel åpnet for en mulighet til å endre vedtaket dersom det skulle vise seg
at eiendomsgrensen ikke var riktig i matrikkelen.
Sommeren 2020 ble det gjennomført en oppmåling av eiendomsgrensen som viser at
grensen er riktig plassert i matrikkelen.
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Iversen sender kommunen 05.11.2020 en klage på kommunens avgjørelse om å ikke forfølge
saken som en ulovlighet.
Kommunen svarer Iversen på klagen den 24.11.2020. Kommunen oppfatter klagen til Iversen
som en klage på kommunens mulighet til å bruke pbl § 32-1 om å ikke forfølge saken.
I behandlingen legges det til grunn at oppmålingen av eiendomsgrensen viser at grensen er
riktig plassert i matrikkelen. Kommunen opprettholder derfor tidligere konklusjon om å ikke
forfølge saken som en ulovlighet.
Svaret til Iversen ble også sendt til fylkesmannen i Nordland og til kontrollutvalget i Andøy.
Administrasjonen anser saken som avsluttet og viser til de vedtak som er fattet i saken,
29.03.2019 og 24.11.2020. Statsforvalteren i Nordland sier også i e-post 16.03.2021 at de
ikke vil foreta en lovlighetskontroll på eget initiativ.
Ordføreren viser videre til KMD sin tolkningsuttalelse vedr. pbl § 32-1 adgang til å omgjøre
en avgjørelse om å ikke forfølge ulovligheter etter denne lov paragraf:
«Avslutningsvis mener departementet at det ikke vil være adgang til å omgjøre beslutninger
etter pbl. § 32-1 andre ledd kun som følge av at kommunen ombestemmer seg. Etter det vi
kan se er dette også lagt til grunn i juridisk teori.
Vi antar at en eventuell ulovfestet omgjøringsadgang kun vil være aktuell der beslutningen
bygger på uriktig rettsanvendelse. For å kunne omgjøre legger vi til grunn at
bygningsmyndigheten i tillegg må foreta en vurdering av momentene som følger av den
ulovfestede omgjøringslæren, herunder subjektive forhold som innrettelseshensyn mv.
Dersom bygningsmyndigheten kommer til at det er grunnlag for å omgjøre en beslutning
etter pbl. § 32-1 andre ledd, mener vi det må være tilstrekkelig at kommunen orienterer
parten om dette. Den ulovfestede omgjøringsadgangen bør brukes med forsiktighet.»
Muligheten for å foreta en lovlighets kontroll av om administrasjon eller et politisk organ har
brukt riktig rettsanvendelse, slik som det fremkommer av kommunelovens § 27 ser også ut
til å ikke kunne anvendes siden den forutsetter at kravet om lovlighetskontroll må fremmes
innen 3 uker etter at vedtak er fattet.
Ut fra dette så kan ikke ordføreren se at en omgjøring av vedtakene ved bruk av politisk
sjønn er mulig og ser ikke at noen form for intervenering eller vedtak fra dette organ
(kommunestyre) på noen måte vil løse saken.
Hverken Kommuneloven jamfør § 11-2 og 11-3 eller kommunestyrets reglement i forhold til
interpellasjoner åpner for å gjøre vedtak, uten at det da foreligger en sak forberedt av
administrasjon.
Vi sitter igjen med at dette er en privatrettslig sak som må finne sin løsning på en annen
måte enn ved politisk sjønn.
Kortversjonen er at en byggherre og tiltakshaver ikke har bygd i henhold til søknad, tillatelse
og har dermed begått en ulovlighet, vi har hatt og har en eier av berørt tilstøtende nabo
eiendom som har forsømt seg ved ikke å ha reagert i tide og varslet kommunal
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bygningsmyndighet i tide om at bygingen ikke var i tråd med nabovarsel.
Kommunal bygningsmyndighet har vært uvitende fra 2005 og frem til 2018 om at noe ulovlig
skulle ha skjedd.
Det beste for alle parter i denne saken ville imidlertid vært om partene kunne komme til en
enighet om en minnelig løsning. Dersom det ikke er mulig, gjenstår kun en mulighet for
avklaring gjennom at en av partene bringer saken inn for de ordinære domstolene.

*************************
Følgende spørsmål ble ikke besvart innenfor tidsrammen på 1 time og overføres til neste
møte i kommunestyret:
Spørsmål fra Jitse Buitink (SV) angående garasjesaken i Risøyhamn
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående interkommunal kystsoneplan Vesterålen
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående revisjon av trafikksikkerhetsplanen og
handlingsplanen
Spørsmål fra John Helmersen (SV) angående klimabudsjett og klimaregnskap for kommunes
aktiviteter

34/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 17.02.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 01.03.21 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

KS- 34/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 17.02.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 01.03.21 godkjennes som den foreligger.
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35/2021: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

Møteprotokoll for møte i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg den 29.01.21
Møteprotokoll for møte i eldrerådet den 02.02.21
Møteprotokoll for møte i eldrerådet den 15.03.21
Uttalelser fra årsmøtet i Andøy SV den 21. mars 2021
Handlingsplan LEAN – notat fra rådmannen angående oppfølging verbalforslag

Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

KS- 35/2021 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

36/2021: REGLEMENT FOR ANDØY ELDRERÅD - REVISJON
Forslag til vedtak:
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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 36/2021 Vedtak:

Kommunestyret vedtar revidert reglement for eldrerådet i tråd med vedlegg 1.
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37/2021: 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 ordene "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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

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

Kommunestyret vedtar revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse i tråd
med vedlegg 1.
Tone Grav (SP) ble innvilget permisjon og fratrådte, 20 representanter var til
stede.
38/2021: 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
(vertskommune) og Øksnes kommune.
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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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 38/2021 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.

39/2021: 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.
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Formannskapet 22.03.2021:
Behandling:

Kjell Are Johansen (AP) viste til punkt 2 og stilte spørsmål om konsensusbeslutninger også vil
gjelde for økonomiske forhold.
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.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Jakop Mortensen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som ansatt ved Nordlandssykehuset.
Han fratrådte under behandlingen, 19 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Jakop Mortensen (SP) ble erklært habil.
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Votering:
Jakop Mortensen erklæres habil.
Jakob Mortensen (SP) tiltrådte, 20 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 39/2021 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.

40/2021: 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:
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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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Hans Benjaminsen (H) la på vegne av H og SP frem følgende forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger 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 innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 6.1b) slik at bygningene i
Tore Hunds gate 14B og Salbergs gate 13B kan rives.
Reguleringsbestemmelsenes § 6.1 c) fravikes også.
Som vilkår for dispensasjonen kreves det at nybygg skal ha saltak og tilpasses eksisterende historiske
bebyggelsesstruktur og bygningsutforming med hensyn til volum, takvinkel og materialbruk, form og
farge. Prosjekteringen av nybygg skal skje i samråd med og godkjennes av antikvariske myndigheter.

Votering:
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.
Forslaget fremlagt av Hans Benjaminsen (H) på vegne av H og SP enstemmig vedtatt.
KS- 40/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger 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 innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 6.1b) slik at
bygningene i Tore Hunds gate 14B og Salbergs gate 13B kan rives.
Reguleringsbestemmelsenes § 6.1 c) fravikes også.
Som vilkår for dispensasjonen kreves det at nybygg skal ha saltak og tilpasses eksisterende
historiske bebyggelsesstruktur og bygningsutforming med hensyn til volum, takvinkel og
materialbruk, form og farge. Prosjekteringen av nybygg skal skje i samråd med og
godkjennes av antikvariske myndigheter.
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41/2021: 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)
Integrerignsrådet har møte- og talerett i formannskapet og kommunestyret med følgende
forutsetninger:
1.4 Sammensetning
Rådet har 6 medlemmer
Rådets sammensetning skal være:
· 4 innvandere 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:

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:
2. Formål (endring av fjerde avsnitt, første linje)
Integreringsrådet har møte- og talerett i formannskapet og kommunestyret med
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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.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Torfinn Bø (SP) la på vegne av SP frem følgende endringsforslag til retningslinjer punkt 1.2 Formål,
siste setning:
Møtegodtgjørelse i Integreringsrådet utbetales i henhold til kommunens godtgjørelsesregulativ for
samme type utvalg.

Votering:
Formannskapets innstilling med endringsforslaget fremlagt av Torfinn Bø (SP) på vegne av SP
enstemmig vedtatt.
KS- 41/2021 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 for Integreringsråd i Andøy vedtas med følgende endring av punkt 1.2
Formål, siste setning:
Møtegodtgjørelse i Integreringsrådet utbetales i henhold til kommunens
godtgjørelsesregulativ for samme type utvalg.

42/2021: 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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Saken er tatt ut av sakslisten.
Behandling:

KS- 42/2021 Vedtak:

43/2021: 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.
Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 44/2021 Vedtak:

«Lokal forskrift for adressering. Andøy kommune» vedtas i tråd med forslag av 08.03.21.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Arne Robert Svendsen (MDG) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler. Han
fratrådte under behandlingen, 19 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Arne Robert Svendsen (MDG) ble erklært inhabil.
Votering:
Arne Robert Svendsen (MDG) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 43/2021 Vedtak:

«Lokal forskrift for adressering. Andøy kommune» vedtas i tråd med forslag av 08.03.21.

44/2021: 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:
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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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 44/2021 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.
45/2021: Politisk representant i styringsgruppe - Prosjekt God samhandling rundt barn
og unge
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)
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Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Enhetsleder helse og familie Beate Andersen og prosjektleder Hanne Bunes orienterte om
prosjektet "God samhandling for barn og unge" og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 45/2021 Vedtak:

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

John Helmersen (SV) fratrådte og Rita Nilssen (SV) tiltrådte, 20 representanter
var til stede.
46/2021: VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAP FOR
REGIONALT KOMPETANSEKONTOR, OPPGAVEFELLESSKAP FOR KULTUR OG FOR
FRILUFTSLIV
Forslag til vedtak:
1. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen og Lødingen regionalt
kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap velges
· Medlem:
· Varamedlem:

2. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for kultur velges
· Medlem:
· Varamedlem:

3. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for friluftsliv velges
· Medlem:
· Varamedlem:

Valgnemnda 23.03.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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VN- 03/2021 Vedtak:

1. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen og Lødingen
regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap velges
· Medlem:
Ordfører
· Varamedlem: Varaordfører

2. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for kultur velges
· Medlem:
Ordfører
· Varamedlem: Varaordfører

3. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for friluftsliv velges
· Medlem:
Ordfører
· Varamedlem: Varaordfører

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 46/2021 Vedtak:

1. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen og Lødingen
regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap velges
· Medlem:
Ordfører
· Varamedlem: Varaordfører

2. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for kultur velges
· Medlem:
Ordfører
· Varamedlem: Varaordfører

3. Som medlem og varamedlem til representantskap for Vesterålen kommunalt
oppgavefellesskap for friluftsliv velges
· Medlem:
Ordfører
· Varamedlem: Varaordfører
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47/2021: VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAP
FOR VESTERÅLEN INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD
Forslag til vedtak:
1. Som medlemmer til representantskap for Vesterålen interkommunale politiske råd velges
a. Ordfører Knut A. Nordmo
b. Varaordfører Lill Pettersen
c. ……………………

2. Som personlige varamedlemmer til representantskap for Vesterålen interkommunale
politiske råd velges
a. …………………….
b. …………………….
c. ……………………

Valgnemnda 23.03.2021:
Behandling:

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

1. Som medlemmer til representantskap for Vesterålen interkommunale politiske råd
velges
a. Ordfører Knut A. Nordmo
b. Varaordfører Lill Pettersen
c. Kjell Are Johansen (AP)

2. Som personlige varamedlemmer til representantskap for Vesterålen
interkommunale politiske råd velges
a. Rune Stave (SP)
b. Matz Abrahamsen (H)
c. Anitha Bendiksen (AP)

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Anitha Bendiksen (AP) la frem følgende forslag til medlem til Vesterålen politiske råd, punkt
1 c:
Jitze Buitink (SV) velges i Lill Inger Tyvold Berg-Olsen's permisjonstid. Lill Inger Tyvold BergOlsen (SV) går inn som medlem når hun er tilbake fra permisjon.
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Som personlige varamedlem, punkt c, til representantskap for Vesterålen interkommunale
politiske råd velges Kjell-Are Johansen (AP).
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 47/2021 Vedtak:

1. Som medlemmer til representantskap for Vesterålen interkommunale politiske råd
velges
a. Ordfører Knut A. Nordmo
b. Varaordfører Lill Pettersen
c. Jitse Buitink (SV) i Lill Inger Tyvold Berg-Olsen's permisjonstid. Lill Inger Tyvold
Berg-Olsen (SV) går in som medlem når hun er tilbake fra permisjon.

2. Som personlige varamedlemmer til representantskap for Vesterålen
interkommunale politiske råd velges
a. Rune Stave (SP)
b. Matz Abrahamsen (H)
c. Kjell-Are Johansen (AP)

48/2021: SUPPLERINGSVALG TIL ANDØY FORMANNSKAP, VALGNEMNDA OG
PARTSSAMMENSATT UTVALG
Forslag til vedtak:
Da Vibeke Strøm-Fosse (MDG) har fått fritak fra sine politiske verv, foretar Andøy kommunestyre
følgene suppleringsvalg:

1.
Formannskapet
Som varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG velges:
………………………………….
2.
Valgnemnda
Som nytt personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen til valgnemnda for
Miljøpartiet De Grønne velges:
…………………………………

3.
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Partssammensatt utvalg:
Som arbeidsgiverrepresentant I Partssammensatt utvalg velges:

……………………………………

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag:
Som varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG velges: Anders Stave (MDG)
Som nytt personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen til valgnemnda for Miljøpartiet De Grønne
velges: Anders Stave (MDG)
Som arbeidsgiverrepresentant I Partssammensatt utvalg velges: Borni Kleppe (MDG)

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

Da Vibeke Strøm-Fosse (MDG) har fått fritak fra sine politiske verv, foretar Andøy
kommunestyre følgene suppleringsvalg:

1.
Formannskapet
Som varamedlem nr. 3 til formannskapet for SV-MDG velges: Anders Stave (MDG)
2.
Valgnemnda
Som nytt personlig varamedlem for Arne Robert Svendsen til valgnemnda for Miljøpartiet De
Grønne velges: Anders Stave (MDG)
3.
Partssammensatt utvalg:
Som arbeidsgiverrepresentant i Partssammensatt utvalg velges: Borni Kleppe (MDG)

49/2021: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - MARMELKROKEN AS
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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:

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.
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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.
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

Side 31 av 40

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.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Politiet. Hun
fratrådte, 19 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Forsvaret. Han
fratrådte, 18 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 vedtatt
KS- 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.
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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, 19 representanter var til stede.
Rune Stave (SP) tiltrådte, 20 representanter var til stede.
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Styreleder og prosjektleder samskap 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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 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.
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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.
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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende tilleggsforslag:
Andøy kommunestyre ber rådmannen/adm. utrede sak om forlengelse av omstillingsperioden.

Votering:
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.
Rådmannens innstilling vedtatt med 18 stemmer for og 2 stemmer mot.
Tilleggsforslaget fremlagt av ordfører enstemmig vedtatt.
KS- 51/2021 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2021 for Samskap.
Andøy kommunestyre ber rådmannen/adm. utrede sak om forlengelse av
omstillingsperioden.

52/2021: 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.

Side 35 av 40

Votering:
Ordførers innstilling vedtatt med 5 stemmer for, mot 2 stemmer for forslaget fremlagt av
Kjell-Are Johansen (AP) på vegne av AP og MDG.
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.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la på vegne av AP, MDG og SV frem følgende forslag til vedtak:
Vara for styret i SAMSKAP velges i rekkefølge.

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 13 stemmer for, mot 7 stemmer for forslaget
fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) på vegne av AP, MDG og SV.
KS- 52/2021 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.

53/2021: 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.
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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.
Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 53/2021 Vedtak:

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

54/2021: 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

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Halvar Rønneberg (FRP) la frem følgende forslag til vedtak:
§ 10 Pkt. 1 første strekpunkt Endres slik;
- Fyller 1tt år innen utgangen av desember.
§ 17 Nytt pkt. C)
- Barnehagene tar imot elever fra VG1 og VG2 i faget Barne- og ungdomsarbeider, på praksis i en
periode på inntil 150 timer på VG1 og 23 timer på VG2. Styrer gis fullmakt til å organisere dette
arbeidet.
§ 17 Nytt punkt 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.
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Votering:
§ 10 Pkt. 1. første strekpunkt
Rådmannens forslag vedtatt med 17 stemmer for, mot 3 stemmer for forslaget fremlagt av
Halvar Rønneberg (FRP)
§17 Nytt punkt c
Forslaget fremlagt av Halvar Rønneberg (FRP) falt med 4 stemmer for og 16 stemmer mot.
§17 Nytt punkt d
Forslaget fremlagt av Halvar Rønneberg (FRP) falt med 4 stemmer for og 16 stemmer mot.
§ 18 Tillegg til avsnitt
Forslaget fremlagt av Halvar Rønneberg (FRP) falt med 7 stemmer for og 13 stemmer mot.
Øvrige punkt i rådmannens innstilling
Enstemmig vedtatt.
KS- 54/2021 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

55/2021: GODTGJØRINGSREGLEMENT SAMSKAP
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjøringsreglement for styret i Samskap, lagt fram for
styret i sak 13/21 i møte 11.03.21, med følgende endringer:
·

Pkt 6 Tapt arbeidsfortjeneste
· Ulegitimert: inntil kr 1200,· Legitimert: inntil seks ganger grunnbeløpet (6G) pr. møtedag
· For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om godtgjøring til kommunalt folkevalgte i
Andøy § 10

·

Nytt pkt 8 Telefongodtgjørelse
- styreleder får dekket 100% av utgifter til mobiltelefon

Formannskapet 12.04.2021:
Behandling:
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Kjell-Are Johansen (AP) la på vegne av AP, SV og MDG frem følgende endringsforslag:
* Godtgjørelsesreglement tilpasses det kommunale reglement.
* Leders godtgjørelse settes til 100.000 kr.

Lill Pettersen (SP) la på vegne av SP frem følgende endringsforslag:
Nytt punkt 8 Dekning av utgifter til EKOM (elektronisk kommunikasjon) - bruk av privat eid utstyr
* Et fast månedlig beløp på kr. 366,-

Votering:
Nytt punkt 8
Enstemmig innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne
av SP.
Godtgjøringsreglement for styret i Samskap (unntatt punkt 8)
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 5 stemmer, mot 2 stemmer
for forslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) på vegne av AP, SV og MDG

FS- 56/2021 Vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjøringsreglement for styret i Samskap, lagt
fram for styret i sak 13/21 i møte 11.03.21, med følgende endringer:
·

·

Pkt 6 Tapt arbeidsfortjeneste
· Ulegitimert: inntil kr 1200,· Legitimert: inntil seks ganger grunnbeløpet (6G) pr. møtedag
· For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om godtgjøring til kommunalt
folkevalgte i Andøy § 10

Nytt punkt 8 Dekning av utgifter til EKOM (elektronisk kommunikasjon) - bruk av
privat eid utstyr
* Et fast månedlig beløp på kr. 366,-

Tone Grav (SP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Kommunestyret 12.04.2021:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la på vegne av AP, SV og MDG frem følgende endringsforslag:
* Godtgjørelsesreglement tilpasses det kommunale reglement.
* Leders godtgjørelse settes til 100.000 kr.
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Votering:
Punkt 8
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Godtgjøringsreglement for styret i Samskap (unntatt punkt 8)
Formannskapets innstilling vedtatt med 13 stemmer for, mot 7 stemmer for forslaget
fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) på vegne av AP, SV og MDG
KS- 55/2021 Vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjøringsreglement for styret i Samskap, lagt
fram for styret i sak 13/21 i møte 11.03.21, med følgende endringer:
·

·

Pkt 6 Tapt arbeidsfortjeneste
· Ulegitimert: inntil kr 1200,· Legitimert: inntil seks ganger grunnbeløpet (6G) pr. møtedag
· For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om godtgjøring til kommunalt
folkevalgte i Andøy § 10

Nytt punkt 8 Dekning av utgifter til EKOM (elektronisk kommunikasjon) - bruk av
privat eid utstyr
* Et fast månedlig beløp på kr. 366,-

MUNTLIGE SPØRSMÅL SOM IKKE BLE BESVART I DETTE MØTET
Ordføreren ba om at muntlige spørsmål som ikke ble besvart i dette møtet, og som ønskes
besvart i neste kommunestyremøte, blir sendt skriftlig til formannskapssekretæren.
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