ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

03.05.2021
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Kjell Are Johansen
Matz Abrahamsen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Yngve Laukslett
Nikoline Spjelkavik
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AP
H
SP
SP
SP
SV

Forfall meldt fra følgende medl.
Tone Grav

Parti
SP

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14:00 - 17:10
57/2021 – 72/2021

Følgende varamedl. møtte
Per Kristian Elvan

Parti
SP

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Kirsten L. Pedersen, skolefaglig rådgiver Sveinung
Ellingsen, økonomisjef Stein-Ivar Johansen, teknisk sjef Arne Blix,
enhetsleder Beathe Andersen, enhetsleder Merete Olsen, leder
NAV-Andøy Eirin Fjellvang 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.
57/2021
58/2021
59/2021
60/2021
61/2021
62/2021
63/2021
64/2021
65/2021
66/2021
67/2021
68/2021
69/2021
70/2021
71/2021
72/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING STAVE CAMPING AS
Søknad om dispensasjon - Opprettelse av ny grunneiendom
- Fradeling av våningshus fra landbrukseiendom
DETALJREGULERINGSPLAN BRANNSTASJON
RISØYHAMN - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
RISØYHAMN BRANNSTASJON – FINANSIERING OG
VEDTAK OM BYGGING
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruk av
idrettsområdet på Nordmela til brakkerigg
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
eiendommen 34/180 - Melastua (Tidligere Nordmela skole)
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Diverse tiltak
på eiendommen til Marmelkroken
VEDTAK OM Å BLI MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andenes Sør
1980 - Oppføring av garasje i Tyttebærveien 3,
EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN 2020
ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING
2020
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Ordføreren ønsket velkomment til møtet.
Navneopprop: Ordføreren foretok navneopprop, 7 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

57/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

FS- 57/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

58/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Omdelt
·

Vedlegg til sak 61/2021 - Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020
- Vedtak fra Arbeidsmiljøutvalget

·

Vedlegg til sak 68/2021 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Diverse
tiltak på eiendommen til Marmelkroken
- Uttalelse fra Statsforvalteren

·

Presentasjon Andøy kommunes regnskap 2020

Ordføreren informerte om at økonomisjefen ville gi en orientering i forbindelse med
behandling av sak 61/2021 Andøy kommunes regnskap og årsberetning.
Ordføreren informerte om at det ville bli gitt en orientering fra adm.dir. og styreleder i
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Andøy Energi Holding AS.
Ordføreren informerte om at han skulle delta på teamsmøte med statsministeren angående
The Whale kl. 15.30, og at varaordføreren ville overta møteledelsen til han var tilbake fra
møtet.
Ordføreren foreslo følgende endring på sakslisten:
·
·
·

Spørsmål/interpellasjoner tas som første sak etter sak 58/2021 – Godkjenning
av saksliste.
Orientering angående Andøy Energi Holding AS gis etter sak
spørsmål/interpellasjoner
Sak 72/2012 – Andøy Havn KF – Regnskap og årsberetning 2020 behandles etter
sak 61/2021 – Andøy kommunes regnskap og årsberetning 2020

Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål angående areal for parkering for Kiilgården
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål angående stedsutvikling og ryddeaksjon

FS- 58/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
Forslag til vedtak:
Spørsmål fra Matz Abrahamsen (H) angående rutiner i NAV-Andøy

Matz Abrahamsen (H) stilte følgende spørsmål:
Tema: Rutiner i NAV-Andøy
Andøyposten hadde 27 april er sak som beskrev konsekvensene av at NAV-Andøy ikke hadde gitt
støtte til sudanske Sarra Elmahir slik at hun kunne få godkjent sin legeutdanning fra Sudan for å
praktisere som lege i Norge.
Konsekvensen er familien på fire så seg nødt til å flytte fra Andøy til Kristiansand hvor NAVKristiansand innvilget støtten hun hadde fått avslag på hos NAV-Andøy.
Når en familie på fire flytter ut av kommunen har det selvfølgelig økonomiske konsekvenser for
beregning av rammetilskuddet til kommunen.
Det fremgår av saken i Andøyposten at familien i utgangspunktet ønsket å bli boende i Andøy. Den
utløsende faktoren i forhold til flytting var altså manglende støtte fra NAV-Andøy.
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Etter den såkalte NAV-reformen er NAV organisert gjennom et samarbeid mellom staten og
kommunene. Hensikten er at den statelige og kommunale delen av NAV skal samhandle for å legge
best mulig til rette for innbyggerne i kommunen de har ansvar for.
Saken jeg her refererer til gjør det nødvendig å stille flere spørsmål om hvordan samarbeidet i praksis
fungerer.
Jeg ønsker derfor at følgende forhold blir redegjort for i førstkommende formannskapsmøte:
·
·
·
·
·

Hva er årsaken til at den typen støtte det her er snakk om ikke kan innvilges hos NAV-Andøy
når NAV-Kristiansand åpenbart mener å ha hjemmel for å innvilge støtten.
Er en slik støtte det her er snakk om avhengig av økonomiske tildelinger til NAV-Andøy.
Er avslaget i denne konkrete saken et resultat av interne prioriteringer i NAV-Andøy og
hvilken påvirkning har Andøy kommune i så fall på NAV sine prioriteringer.
Er det rutiner i NAV-Andøy for at man søker kontakt med Andøy kommune når det oppstår
saker/tilfeller hvor kommunen risikerer å «miste» innbyggere.
Har det vært kontakt mellom NAV-Andøy og Andøy kommune i denne konkrete saken.

Leder NAV-Andøy svarte:
Takk for henvendelsen – og spørsmålene. Spørsmålene kan være et godt grunnlag for en diskusjon
rundt temaet beholde innbyggere i Andøy.
Jeg skal svare så godt jeg kan. Noe av svaret vil være på generelt grunnlag – da deler av spørsmålene
berører taushetsbelagte opplysninger.
NAV Andøy er et partnerskap eid av Andøy kommune og NAV Nordland, og NAV-kontoret er en av
enhetene i kommunens administrasjon.
Økonomiske tildelinger til NAV-kontoret gis både i form av kommunalt budsjett, men også
tiltakspenger som ikke tildeles til hvert enkelt NAV-kontor men til tjenesteområdekontoret (Sortland)
via NAV Nordland. Prioritering av midlene er det lokalt kontor som gjør (for kommunalt budsjett) –
og av tjenesteområdet i samarbeid med NAV Nordland for statlige tiltakspenger.
Tilgang på tiltaksmidler fra NAV kan gis for de som er arbeidssøkere hos NAV, og som da må fremme
en søknad om hjelp samt dokumentere hva tiltaket kan føre til. Dette er noen av vilkårene som må
være oppfylt i forhold til regelverket.
Når det gjelder spørsmål om kontakt mellom NAV Andøy og Andøy kommune; NAV er en del av
Andøy kommune. NAV-kontoret har dialog med alle de andre enhetene i kommunene i ulike
sammenhenger, det gjelder både sykefravær, tiltak, oppfølging av personer med ulike utfordringer,
rekruttering mm. NAV-kontoret har egen samarbeidsavtale med – og god dialog med VOI i Andøy.
Det gjelder spesielt i forhold til arbeidstrening og arbeid. VOI har i likhet med NAV-kontoret god
dialog ut i næringslivet, og bruker mye tid på å finne muligheter for arbeidstrening og en mulig
fremtidig arbeidsplass.
Vi har ikke spesielle rutiner for dialog og samarbeid med andre aktuelle enheter i kommunen når det
oppstår saker/tilfeller der kommunen risikerer å miste innbyggere
NAV sin hovedoppgave er å få folk ut i arbeid, og vi er opptatt av at arbeidssøkere skal kunne finne
jobb i Andøy, så langt det er mulig.
Generelt kan det uansett være rom for at vi i større grad samarbeider på tvers av enhetene for å se
etter muligheter i saker der det er vanskelig umiddelbart å se mulighetene fra hver enkelt enhets
ståsted.
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ORIENTERING:
Kjell-Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm.dir. i Andøy Energi
Holding AS. Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Votering:
Kjell-Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Anitha Bendiksen (AP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

Styreleder Bjørnar Solvoll og adm. dir. Kjell-Are Johansen i Andøy Energi Holding AS
informerte om tilbud for oppkjøp av energiselskapet, alternativer ved salg, videre drift hvor
kommunen eier 100 %, og svarte på spørsmål.
Formannskapet ba styret arbeide videre med hva tilbudet innebærer for selskapet og Andøy
kommune som eier.
Anitha Bendiksen (AP) fratrådte.
Kjell-Are Johansen (AP) tiltrådte.
7 representanter var til stede.

59/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 10.03.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 22.03.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 12.04.21 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

FS- 59/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 10.03.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 22.03.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 12.04.21 godkjennes som den foreligger.

60/2021: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Henvendelse fra Kreftforeningen angående søknad om støtte til Kreftforeningens
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innsamlingsaksjon 2021
Referatet tas til etterretning.
Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:
FS- 60/2021 Vedtak:

Referatet tas til etterretning.

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) fratrådte for å delta på teamsmøte med statsministeren.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.
6 representanter var til stede.

61/2021: Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020
Forslag til vedtak:
Andøy kommunes regnskap for 2020
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2020 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2020 med et
mindreforbruk på kr. 28 000.
Mindreforbruket avsettes i regnskap 2021 til kapitalfond (konto 25450001)
Andøy kommunes årsberetning for 2020
Andøy kommunes årsberetning for 2020 tar til orientering.
Andøy kommunes finansreglement
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

Arbeidsmiljøutvalget 03.05.2021:
Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
AMU- 02/2021 Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020 til
informasjon.
Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Økonomisjef Stein Ivar Johansen orienterte og svarte på spørsmål.
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Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 61/2021 Vedtak:

Andøy kommunes regnskap for 2020
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2020 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2020 med et
mindreforbruk på kr. 28 000.
Mindreforbruket avsettes i regnskap 2021 til kapitalfond (konto 25450001)

Andøy kommunes årsberetning for 2020
Andøy kommunes årsberetning for 2020 tar til orientering.

Andøy kommunes finansreglement
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) tiltrådte og overtok møteledelsen.
7 representanter var til stede.

62/2021: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING STAVE CAMPING AS

Forslag til vedtak:
Stave Camping AS, org. nr. 916 571 798, innvilges 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).
Skjenkebevillingen vil gjelde for følgende steder ved Stave Camping AS, Stavedalsveien 517,
Nordmela:
·
·

Resepsjon/kafeteria/selskapslokale med tilhørende uteområde (terrasse)
Stampeanlegg (utendørs)

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
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Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.00
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
I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin fra kl.
11.00 til kl. 02.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Styrer for skjenkebevillingen: Ronny Andre Kjenstad.
Stedfortreder for skjenkebevillingen: Inger Anne Frøysedal.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som saksbehandler hos Politiet. Hun
fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Lill Pettersen (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Lill Pettersen (SP) erklæres inhabil.
Votering:
Enstemmig innstillig til kommunestyret.
FS- 62/2021 Vedtak:

Stave Camping AS, org. nr. 916 571 798, innvilges 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).
Skjenkebevillingen vil gjelde for følgende steder ved Stave Camping AS, Stavedalsveien 517,
Nordmela:
·
·

Resepsjon/kafeteria/selskapslokale med tilhørende uteområde (terrasse)
Stampeanlegg (utendørs)
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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

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
I julebordsesongen nov/des. gis det mulighet for utvidet skjenketid:
Alle dager:

Øl og vin fra kl.
11.00 til kl. 02.00
Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30

Styrer for skjenkebevillingen: Ronny Andre Kjenstad.
Stedfortreder for skjenkebevillingen: Inger Anne Frøysedal.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Lill Pettersen (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

63/2021: Søknad om dispensasjon - Opprettelse av ny grunneiendom - Fradeling av
våningshus fra landbrukseiendom
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til
boligformål, for inntil 2,8 dekar tomt, til eksisterende bebyggelse på eiendommen 21/94.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 63/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til
boligformål, for inntil 2,8 dekar tomt, til eksisterende bebyggelse på eiendommen 21/94.
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64/2021: DETALJREGULERINGSPLAN BRANNSTASJON RISØYHAMN SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
Forslag til vedtak:
Detaljreguleringsplan for Brannstasjon Risøyhamn plan-ID 1871-202004 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 64/2021 Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Brannstasjon Risøyhamn plan-ID 1871-202004 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

65/2021: RISØYHAMN BRANNSTASJON – FINANSIERING OG VEDTAK OM BYGGING

Forslag til vedtak:
1. Andøy kommunestyre vedtar bygging av ny brannstasjon i Risøyhamn i tråd med
det fremlagte forslaget.
2. Kostnadsrammen for prosjektet settes til kr. 20 000 000 eks. mva.
3. Finansiering av den økte kostnadsrammen innarbeides i budsjett for 2022.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 65/2021 Vedtak:

1. Andøy kommunestyre vedtar bygging av ny brannstasjon i Risøyhamn i tråd med
det fremlagte forslaget.
2. Kostnadsrammen for prosjektet settes til kr. 20 000 000 eks. mva.
3. Finansiering av den økte kostnadsrammen innarbeides i budsjett for 2022.
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66/2021: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruk av idrettsområdet på
Nordmela til brakkerigg
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra § 1-8 i
plan- og bygningsloven(100-metersbeltet) for å tillate plassering av brakkerigg og bruk av et område
til utendørslager på eiendommen 34/90.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 66/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra §
1-8 i plan- og bygningsloven(100-metersbeltet) for å tillate plassering av brakkerigg og bruk
av et område til utendørslager på eiendommen 34/90.

Nikoline Spjelkavik (SV) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

67/2021: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for eiendommen 34/180 Melastua (Tidligere Nordmela skole)
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å tillate bruk av
eiendommen 24/180 til forretning, kontor og overnatting.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 67/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
tillate bruk av eiendommen 24/180 til forretning, kontor og overnatting.
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68/2021: Dispensajon fra kommuneplanens arealdel - Diverse tiltak på eiendommen til
Marmelkroken
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra § 1-8 i plan- og
bygningsloven(100-metersbeltet) for å tillate oppføring av gapahuk i fjæra nedenfor Marmelkroken,
høyreist gapahuk ved grensen til utmarka og plattinger plantefelt(klopper).

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 68/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra § 1-8 i plan- og
bygningsloven(100-metersbeltet) for å tillate oppføring av gapahuk i fjæra nedenfor
Marmelkroken, høyreist gapahuk ved grensen til utmarka og plattinger plantefelt(klopper).

69/2021: VEDTAK OM Å BLI MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune deltar i ordningen stiftelsen Miljøfyrtårn.
2. Kostnader med kommunelisens og utstedelse av diplom dekkes innenfor rådmann og stabs
budsjettramme.
3. Rådmannen oppnevner kommunens kontaktperson mot stiftelsen, som får rollen som
miljøfyrtårnkoordinator.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) stilte spørsmål om Andøy kommune får kostnader dersom sertifiseringen
overlates til andre sertifiseringsmyndigheter.
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Rådmannen svarte at hun skulle undersøke dette frem til behandlingen i kommunestyret.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 69/2021 Vedtak:

1. Andøy kommune deltar i ordningen stiftelsen Miljøfyrtårn.
2. Kostnader med kommunelisens og utstedelse av diplom dekkes innenfor rådmann og
stabs budsjettramme.
3. Rådmannen oppnevner kommunens kontaktperson mot stiftelsen, som får rollen som
miljøfyrtårnkoordinator.

70/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andenes Sør 1980 - Oppføring
av garasje i Tyttebærveien 3,
Forslag til vedtak:
Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for boligområdet «Andenes Sør»
for oppføring av garasjer på 72 m2 i Tyttebærveien 3.
Andøy kommune innvilger dispensasjon for oppføring av garasje på inntil 50 m2 i Tyttebærveien 3.
Administrasjon bes om å sette i gang reguleringsplanprosess for å endre bestemmelsene til
reguleringsplan «Andenes Sør»

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 70/2021 Vedtak:

Andøy kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for boligområdet
«Andenes Sør» for oppføring av garasjer på 72 m2 i Tyttebærveien 3.
Andøy kommune innvilger dispensasjon for oppføring av garasje på inntil 50 m2 i
Tyttebærveien 3.
Administrasjon bes om å sette i gang reguleringsplanprosess for å endre bestemmelsene til
reguleringsplan «Andenes Sør»

Yngve Laukslett (SP), Per Kristian Spjelkavik Elvan (SP), Matz Abrahamsen (H), Nikoline
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Spjelkavik (SV) og Kjell-Are Johansen (SP) tok forbehold frem til behandlingen i
kommunestyret.

71/2021: EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN 2020
Forslag til vedtak:
Formannskapet ønsker at følgende prinsipper legges til grunn i årets budsjettprosess
a. Tidlig og jevnlig involvering av HTV, med bedre tilrettelegging for reelle drøftinger
underveis
b. Åpen prosess (som en konsekvens av pkt a og gjennomført prosess i 2020)
c. Utfordringsmøte (nytt) med formannskapet og HTV i starten av juni og Stormøte med
kommunestyret, ledere og tillitsvalgte i oktober (presentasjon av utfordring og tiltak som
utredes)
d. Rådmannen legger fram forslag til budsjett og økonomiplan i balanse.

Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 71/2021 Vedtak:

Formannskapet ønsker at følgende prinsipper legges til grunn i årets budsjettprosess
a. Tidlig og jevnlig involvering av HTV, med bedre tilrettelegging for reelle drøftinger
underveis
b. Åpen prosess (som en konsekvens av pkt a og gjennomført prosess i 2020)
c. Utfordringsmøte (nytt) med formannskapet og HTV i starten av juni og Stormøte
med kommunestyret, ledere og tillitsvalgte i oktober (presentasjon av utfordring og
tiltak som utredes)
d. Rådmannen legger fram forslag til budsjett og økonomiplan i balanse.

72/2021: ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner særregnskap og årsberetning for 2020 for Andøy Havn KF.
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Formannskapet 03.05.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 72/2021 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner særregnskap og årsberetning for 2020 for Andøy Havn KF.

Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Kjell-Are Johansen (AP) viste til at søknad fra Kiilgården AS om kjøp av parkeringsareal er
avslått, og at det nå foreligger søknad om å leie areal. Selskapet er avhengig av rask
behandling av søknaden, men har fått informasjon om lang behandlingstid. Han stilte
spørsmål om status for saken.
Teknisk sjef svarte at noen saker er mer komplisert enn andre, men at det legges opp til at
saken kan bli behandlet i junimøtet i formannskapet.
Kjell-Are Johansen (AP) viste til stedsutvikling og forskjønning av kommunen, og stilte
spørsmål om det er mulig å få til en ryddeaksjon frem mot sommerferien.
Ordføreren ba administrasjonen se på muligheten for en ryddeaksjon, og gi tilbakemelding
på spørsmålet til kommunestyret.
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