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Ordfører Knut A, Nordmo
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rådgiver Sveinung Ellingsen, personalfaglig rådgiver Kjell-Einar
Johansen, enhetsleder Guro Karlsen, enhetsleder Beathe Andersen,
økonomisjef Stein Ivar Johansen, Eva N. Fagermyr, prosjektleder
Thomas Seines 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
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84/2021
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87/2021
88/2021
89/2021
90/2021
91/2021
92/2021
93/2021
94/2021
01/2021
99/2021
100/2021
101/2021
102/2021
103/2021
104/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd
Trygt og godt skole- og barnehagemiljø – planer
Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og
spesialpedagogisk hjelp
SØKNAD OM SALGSBEVILLING MAX GAUSA AS –
REMA 1000
Medlemsskap i Interkommunalt Arkiv i Nordland (IKAN)
KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET
Innløsning av festetomt
Forespørsel om leie/ bruksrett til parkeringsareal på
kommunens eiendom ved Kiilgården
Søknad om konsesjon for opptak av skjellsand i Andøy
kommune, North Coast Calcium AS – høringsuttalelse
ANDENES HAVN – SØKNAD OM KJØP AV
TILLEGGSTOMT – JANGAARD EXPORT AS
Kommuneplanens arealdel 2023 – 2034 Planprogram,
høringsforslag
SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET BEST PÅ JOBB –
SLUTTRAPPORT
VINMONOPOLET – SØKNAD OM GODKJENNING AV
MIDLERTIDIG BELIGGENHET
Klagesak – klage på vedtak i styret i Samskap
Andøy kommunes kulturpris 2020
AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.2021
Budsjettregulering drift nr. 1 - 2021
Avviksrapport investering pr. 30.04.21 samt
budsjettregulering
Nye omsorgsboliger på Andenes - revidert romprogram
Andøy kommunes innspill til prioriteringer til Regional
transportplan (RTP) 2022 - 2033
Ny prosess -veinavn Kvalnes

U.off.
U.off.
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Ordføreren foretok navneopprop, 7 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

78/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

FS- 78/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

79/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Omdelt:
· Vedlegg til sak 82/2021 – Trygt og godt skole- og barnehagemiljø – planer
spesialpedagogisk hjelp
- Referat fra Samarbeidsutvalget Andenes skole
· Vedlegg til sak 83/2021 – Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og
spesialpedagogisk hjelp
- Rapport fra KS-konsulent
· Ekstra sak 104/2021 – Ny prosess – veinavn Kvalnes
· Møteprotokoll for AMU den 07.06.2021
Ordføreren opplyste at det ville bli gitt følgende orienteringer:
· Status Andøy Teknologipark AS
· Status for eiendomsstrategi og frigivelse av arealer ved Andøya Flystasjon
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Ordføreren informerte om at møtet ville bli lukket for å behandle følgende:
· Sak 94/2021 – Klagesak – klage på vedtak i styret i Samskap
· Sak 01/2021 – Andøy kommunes kulturpris 2020
· Forberedelse til generalforsamling for Andøy Energi Holding AS og Vesterålen
Vekst AS
· Orientering om status for tiltredelse av ny rådmann og overgangen fra
nåværende rådmann
Anitha Bendiksen (AP) varslet spørsmål om ergoterapeut
Anitha Bendiksen (AP) varslet spørsmål om status Andøy Energi Holding AS
Yngve Laukslett (SP) varslet spørsmål om Covid-vaksinering
Lill Pettersen (SP) varslet spørsmål om helsesykepleiere i skolen og om kommunen har
tilstrekkelig antall helsesykepleiere.

FS- 79/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

80/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 03.05.2021 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 18.05.2021 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

FS- 80/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 03.05.2021 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 18.05.2021 godkjennes som den foreligger.

81/2021: Strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar framlagte strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd.
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Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 81/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar framlagte strategi for Vesterålen interkommunale politiske
råd.

82/2021: Trygt og godt skole- og barnehagemiljø - planer
Forslag til vedtak:
1. Vedlagte planer angående et trygt og godt barnehage- og skolemiljø vedtas.
2. Følgende uttalelse vedtas:

Vi ønsker et inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø i Andøy kommune.
Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø i Andøy kommune. Som
kommunestyrepolitikere forplikter vi oss til å sette et inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø på
dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing og krenkelser i
lokalsamfunnet. Vi skal legge hensynet til barnets beste til grunn og anerkjenne alle barns rett til
beskyttelse mot mobbing. Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt
og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i vårt lokalsamfunn. Alle barn har behov
for å oppleve tilhørighet og å få være en betydningsfull person i fellesskapet. Skoler og barnehager i
Andøy skal legge til rette for at barn og unge blir hørt og får medvirke i utformingen av sitt eget
læringsmiljø.
Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et
helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Dette inkluderer skoler, barnehager og andre
tjenester for barn og unge.
Barnehager og skoler skal ha nulltoleranse mot mobbing og involvere barn og unge i et langsiktig og
systematisk arbeid for å forebygge, handle og følge opp når mobbing skjer.
Ledere, lærere og andre som arbeider i barnehager, SFO og skoler skal følge med og gripe inn
dersom barn og unge utsettes for mobbing.
Foreldre, politikere, frivillige og andre voksne er viktige rollemodeller og ressurspersoner som bør
involveres i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø for alle barn i vårt lokalsamfunn.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
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FS- 82/2021 Vedtak:

1. Vedlagte planer angående et trygt og godt barnehage- og skolemiljø vedtas.
2. Følgende uttalelse vedtas:
Vi ønsker et inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø i Andøy kommune.
Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø i Andøy kommune. Som
kommunestyrepolitikere forplikter vi oss til å sette et inkluderende, trygt og godt
oppvekstmiljø på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke
mobbing og krenkelser i lokalsamfunnet. Vi skal legge hensynet til barnets beste til grunn og
anerkjenne alle barns rett til beskyttelse mot mobbing. Barn og unge har viktige erfaringer
og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og
godt i vårt lokalsamfunn. Alle barn har behov for å oppleve tilhørighet og å få være en
betydningsfull person i fellesskapet. Skoler og barnehager i Andøy skal legge til rette for at
barn og unge blir hørt og får medvirke i utformingen av sitt eget læringsmiljø.
Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å
utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Dette inkluderer skoler,
barnehager og andre tjenester for barn og unge.
Barnehager og skoler skal ha nulltoleranse mot mobbing og involvere barn og unge i et
langsiktig og systematisk arbeid for å forebygge, handle og følge opp når mobbing skjer.
Ledere, lærere og andre som arbeider i barnehager, SFO og skoler skal følge med og gripe
inn dersom barn og unge utsettes for mobbing.
Foreldre, politikere, frivillige og andre voksne er viktige rollemodeller og ressurspersoner
som bør involveres i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø for alle barn i vårt
lokalsamfunn.

83/2021: Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp
Forslag til vedtak:
Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i Andøy vedtas.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 83/2021 Vedtak:

Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i Andøy vedtas.
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84/2021: SØKNAD OM SALGSBEVILLING MAX GAUSA AS - REMA 1000
Forslag til vedtak:
Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV-Andøy, innvilges Max Gausa AS, org.
nr. 926 646 087, salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, (drikk som inneholder over 2,5 vol.
prosent og høyst 4,7 vol. prosent alkohol). Utsalgssted vil være dagligvareforretning (Rema 1000) i
Industriveien 7, Andenes.
Salgstid:
Mandag – fredag

08.00 - 20.00

Dager før søn- og helligdager

08.00 – 18.00 - gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
2.
Salgsstyrer:

Max Gausa

Stedfortreder:

Madelene Madsen

Både salgsstyrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
3.
Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hun har vært 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 innstilling til kommunestyret.
FS- 84/2021 Vedtak:

Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV-Andøy, innvilges Max Gausa
AS, org. nr. 926 646 087, salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, (drikk som
inneholder over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 vol. prosent alkohol). Utsalgssted vil være
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dagligvareforretning (Rema 1000) i Industriveien 7, Andenes.
Salgstid:
Mandag – fredag

08.00 - 20.00

Dager før søn- og helligdager

08.00 – 18.00 - gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17. mai.
2.
Salgsstyrer:

Max Gausa

Stedfortreder:

Madelene Madsen

Både salgsstyrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
3.
Bevillingen opphører senest 30. september 2024.

Lill Pettersen tiltrådte, 7 representanter var til stede.

85/2021: Medlemsskap i Interkommunalt Arkiv i Nordland (IKAN)
Forslag til vedtak:
Andøy kommune meldes inn som medlem i Arkiv i Nordland (IKAN).
Årlige kostnader ved medlemsskapet innarbeides i økonomiplan/årsbudsjett fra og med 2022.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 85/2021 Vedtak:

Andøy kommune meldes inn som medlem i Arkiv i Nordland (IKAN).
Årlige kostnader ved medlemsskapet innarbeides i økonomiplan/årsbudsjett fra og med
2022.

86/2021: KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET
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Forslag til vedtak:

1. Andøy kommune oppretter en lokal arbeidsgruppe for det videre arbeidet med
implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet».
2. Arbeidsgruppen skal bestå av representant fra eldrerådet, politisk representant, HTV,
leder frivillighetssentralen, to representanter fra enhet pleie og omsorg og en representant
for helse og familie.
3. Som politisk representant i arbeidsgruppen oppnevnes:……………………..

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Ordføreren foreslo at ordføreren fikk fullmakt til å finne politisk representant i
arbeidsgruppen.
Formannskapet samtykket til forslaget.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 86/2021 Vedtak:

1. Andøy kommune oppretter en lokal arbeidsgruppe for det videre arbeidet med
implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet».
2. Arbeidsgruppen skal bestå av representant fra eldrerådet, politisk representant, HTV,
leder frivillighetssentralen, to representanter fra enhet pleie og omsorg og en representant
for helse og familie.
3. Som politisk representant i arbeidsgruppen oppnevnes:……………………..

87/2021: Innløsning av festetomt
Forslag til vedtak:
Andøy kommune gir tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (innløsning av festetomt 48/316).
Morten Ellingsen tilbys innløsning av festetomt til kr. 34 530,-. Andre kostnader i forbindelse med
saksbehandling og opprettelse av eiendommen dekkes av søker.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
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FS- 87/2021 Vedtak:

Andøy kommune gir tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (innløsning av festetomt
48/316).
Morten Ellingsen tilbys innløsning av festetomt til kr. 34 530,-. Andre kostnader i forbindelse
med saksbehandling og opprettelse av eiendommen dekkes av søker.

88/2021: Forespørsel om leie/ bruksrett til parkeringsareal på kommunens eiendom
ved Kiilgården
Forslag til vedtak:
Søknaden fra Kiilgården AS om kjøp eller eksklusiv leieavtale for parkering på kommunens eiendom
innvilges ikke.
Kiilgården bes om å opparbeide parkering på egen eiendom.
Administrasjonen behandler søknader om tiltaket i tråd med plan- og bygningsloven og jf.
kommunens delegasjonsreglement. Dersom grunneier ikke har tilstrekkelig parkeringsareal for de
omsøkte tiltak vil det være mulig å kjøpe parkeringsrett på kommunens opparbeidede
parkeringsarealer på Andenes til en sum av kr. 100 000,- pr parkeringsplass.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) la frem følgende forslag på vegne av SP og H:
1.
Søknaden fra Kiilgården AS om kjøp eller leie av kommunalt areal for å kunne etablere parkering for
eiendommen gnr. 41 bnr. 66 imøtekommes ikke i det omfang det er søkt om.
2.
Det forutsettes at Kiilgården AS må løse deler av sitt parkeringsbehov på egen eiendom, også ved en
framtidig utvikling av eiendommen. Dersom man ikke makter å løse parkeringsbehovet på egen
grunn, vil det værer mulig å kjøpe parkeringsrett på kommunens opparbeidede parkeringsarealer på
Andenes til en pris av kr. 50.000 pr. manglende parkeringsplass.
3.
Kiilgården AS tilbys en midlertidig leie av et begrenset areal av eiendommen gnr. 41, bnr. 1 mellom
Richard Withs gate og Havnegata, til bruk for parkering med inntil 8 plasser i tråd med eksisterende
bruk. Rådmannen gis fullmakt til å avklare detaljer rundt en slik bruk, herunder også pris. Muligheten
for leie gjelder inntil en eventuell ny reguleringsplan for området blir iverksatt.
4.
Dersom bruk av arealet er i strid med gjeldende arealplan, må midlertidig bruk behandles gjennom
dispensasjonssøknad. Søknad om tiltak vil bli behandlet av kommunens administrasjon i tråd med
pan- og bygningsloven og kommunens delegasjonsreglement.
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Votering:
Forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP) på vegne av SP og H vedtatt med 7 stemmer for, mot
0 stemmer for rådmannens forslag.
FS- 88/2021 Vedtak:

1.
Søknaden fra Kiilgården AS om kjøp eller leie av kommunalt areal for å kunne etablere
parkering for eiendommen gnr. 41 bnr. 66 imøtekommes ikke i det omfang det er søkt om.
2.
Det forutsettes at Kiilgården AS må løse deler av sitt parkeringsbehov på egen eiendom, også
ved en framtidig utvikling av eiendommen. Dersom man ikke makter å løse
parkeringsbehovet på egen grunn, vil det værer mulig å kjøpe parkeringsrett på kommunens
opparbeidede parkeringsarealer på Andenes til en pris av kr. 50.000 pr. manglende
parkeringsplass.
3.
Kiilgården AS tilbys en midlertidig leie av et begrenset areal av eiendommen gnr. 41, bnr. 1
mellom Richard Withs gate og Havnegata, til bruk for parkering med inntil 8 plasser i tråd
med eksisterende bruk. Rådmannen gis fullmakt til å avklare detaljer rundt en slik bruk,
herunder også pris. Muligheten for leie gjelder inntil en eventuell ny reguleringsplan for
området blir iverksatt.
4.
Dersom bruk av arealet er i strid med gjeldende arealplan, må midlertidig bruk behandles
gjennom dispensasjonssøknad. Søknad om tiltak vil bli behandlet av kommunens
administrasjon i tråd med pan- og bygningsloven og kommunens delegasjonsreglement.

89/2021: Søknad om konsesjon for opptak av skjellsand i Andøy kommune, North
Coast Calcium AS - høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Andøy kommune har ingen innvendinger til at det gis konsesjon for det omsøkte uttaket av masser
for North Coast Calcium AS i Risøysundet.
For å unngå negativ påvirkning på miljøverdiene i området, og spesielt forholdet til Risøyrenna
naturreservat, bør det vurderes spesielle vilkår til konsesjonen som sikrer disse verdiene tilstrekkelig,
tilsvarende de vilkår som ble satt ved tildelingen av konsesjon til Gerd Stenersen AS i 2018.
Fylkeskommunen bes også vurdere om det er hjemmel for å gi Andøy kommune en økonomisk
kompensasjon i form av en årlig avgift for opptak av massene.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:
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Knut A. Nordmo (SP) la på vegne av (SP) frem følgende forslag:
Med bakgrunn i kystsoneplanarbeidet er Andøy formannskap negativ til tildeling av ny konsesjon for
uttak av skjellsand inntil denne planen er ferdig behandlet, samtidig som en konsekvensutredning
utarbeides og fremlegges.

Votering:
Forslaget fremlagt av Knut A. Nordmo (SP) på vegne av SP vedtatt med 7 stemmer for, mot 0
stemmer for rådmannens forslag.
FS- 89/2021 Vedtak:

Med bakgrunn i kystsoneplanarbeidet er Andøy formannskap negativ til tildeling av ny
konsesjon for uttak av skjellsand inntil denne planen er ferdig behandlet, samtidig som en
konsekvensutredning utarbeides og fremlegges.

90/2021: ANDENES HAVN - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT - JANGAARD
EXPORT AS
Forslag til vedtak:
Jangaard Export AS tilbys kjøp av inntil 2 dekar som tilleggsareal til eksisterende eiendom slik det
fremgår av kartutsnittet i vedlegg 2.
Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker dekker omkostninger med saksbehandlingen av fradelingen, takst, oppmåling og tinglysning.

Formannskapet 07.06.2021:
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 foreslo at Tone Grav (SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Grav (SP) erklæres habil.
Tone Grav (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 90/2021 Vedtak:

Jangaard Export AS tilbys kjøp av inntil 2 dekar som tilleggsareal til eksisterende eiendom slik
det fremgår av kartutsnittet i vedlegg 2.
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Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering.
Søker dekker omkostninger med saksbehandlingen av fradelingen, takst, oppmåling og
tinglysning.

91/2021: Kommuneplanens arealdel 2023 - 2034 Planprogram, høringsforslag
Forslag til vedtak:
1. Andøy formannskap gir sin tilslutning til at forslag til planprogram for «Kommuneplanens arealdel
2023 – 2034» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og
bygningslovens § 11-13.
2. Det skal samtidig varsles oppstart av planarbeid med kommuneplanens arealdel i henhold til planog bygningslovens §§ 4-1 og 11-12.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag til nytt punkt 3:
Det opprettes et kommuneplanutvalg som følger prosessen fram til endelig vedtak.

Ordføreren la på vegne av (SP) frem følgende forslag til nytt punkt 3:
Formannskapet utvides med de partier som ikke er representert i formannskapet for å følge
prosessen frem til endelig vedtak.

Votering:
Punkt 1 og 2
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 3
Forslaget fremlagt av ordføreren på vegne av (SP) vedtatt med 5 stemmer for, mot 2
stemmer for forslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG)

FS- 91/2021 Vedtak:

1. Andøy formannskap gir sin tilslutning til at forslag til planprogram for
«Kommuneplanens arealdel 2023 – 2034» sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13.
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2. Det skal samtidig varsles oppstart av planarbeid med kommuneplanens arealdel i
henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-12.
3. Formannskapet utvides med de partier som ikke er representert i formannskapet
for å følge prosessen frem til endelig vedtak.

92/2021: SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET BEST PÅ JOBB - SLUTTRAPPORT
Forslag til vedtak:
1) Sluttrapport fra sykefraværsprosjektet Best på Jobb tas til orientering.
2) Kommunestyret vedtar å opprette en 50% prosjektstilling som sykefraværskoordinator med en
varighet på to år. Finansiering: Kr. 600 000 (kr. 300 000 x 2 år) Disposisjonsfond
konto 25750018 Omstillingsprosjekter.
3) Sykefraværskoordinator utarbeider plan for innføring av medarbeidermodellen ved samtlige
avdelinger i kommunen, og bistår ledere i det videre arbeidet.
4) Sykefraværskoordinator holder arbeidsmiljøutvalg og kommunestyret orientert om status
i arbeidet og utviklingen i sykefraværet.

Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2021:
Behandling:

Prosjektleder Thomas Seines orienterte om jobben og prosjektet. Han trakk frem
arbeidsmetoder, opplevelser og resultater.
AMU- 04/2021 Vedtak:

AMU slutter seg til rådmannens innstilling i sykefraværsprosjektet -Best på jobb
Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 92/2021 Vedtak:

1) Sluttrapport fra sykefraværsprosjektet Best på Jobb tas til orientering.
2) Kommunestyret vedtar å opprette
en 50% prosjektstilling som sykefraværskoordinator med en varighet på to år.
Finansiering: Kr. 600 000 (kr. 300 000 x 2 år) Disposisjonsfond
konto 25750018 Omstillingsprosjekter.
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3) Sykefraværskoordinator utarbeider plan for innføring av medarbeidermodellen ved
samtlige avdelinger i kommunen, og bistår ledere i det videre arbeidet.
4) Sykefraværskoordinator holder arbeidsmiljøutvalg og kommunestyret orientert om status
i arbeidet og utviklingen i sykefraværet.

Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

93/2021: VINMONOPOLET - SØKNAD OM GODKJENNING AV MIDLERTIDIG
BELIGGENHET
Forslag til vedtak:

Andøy formannskap godkjenner at Vinmonopolet kan flytte dagens butikk til midlertidige
lokaler i Storgata 73, gnr. 48 bnr. 275 i Andøy kommune. Godkjenningen gjelder frem til
ombyggingen av lokalene i Storgata 68 er ferdig og overtatt av AS Vinmonopolet.
Formannskapets vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 11 - 8 Hastesaker.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Ordføreren opplyste at adressen i saken er feil. Riktig adresse er Fjordgata 2 (med inngang
fra Storgata).
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 93/2021 Vedtak:

Andøy formannskap godkjenner at Vinmonopolet kan flytte dagens butikk til midlertidige
lokaler i Fjordgata 2 (med inngang fra Storgata), gnr. 48 bnr. 275 i Andøy kommune.
Godkjenningen gjelder frem til ombyggingen av lokalene i Storgata 68 er ferdig og overtatt
av AS Vinmonopolet.
Formannskapets vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 11 - 8 Hastesaker.

99/2021: AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.2021
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.21 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak for å komme i balanse ved året slutt.
Side 15 av 23

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 99/2021 Vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.21 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak for å komme i balanse ved året slutt.

100/2021: Budsjettregulering drift nr. 1 - 2021
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2021:
Helse og familie – ekstrautgifter Covid-19
Pleie og omsorg – nye BPA-tjenester, tilskudd
dagtilbud
Teknisk – kjøp av tjenester trafikksikkerhetsplan
Sum økte utgifter
Økt rammetilskudd

1.500.000
1.000.000
150.000
2.650.000
-2.650.000

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 100/2021 Vedtak:

Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering nr. 1 – 2021:
Helse og familie – ekstrautgifter Covid-19
Pleie og omsorg – nye BPA-tjenester, tilskudd
dagtilbud
Teknisk – kjøp av tjenester trafikksikkerhetsplan

1.500.000
1.000.000
150.000
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Sum økte utgifter
Økt rammetilskudd

2.650.000
-2.650.000

101/2021: Avviksrapport investering pr. 30.04.21 samt budsjettregulering
Forslag til vedtak:

1. Avviksrapport investering pr. 30.04.21 tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering investering:
Reguleringsplanarbeid gang/sykkelvei Åse
Reguleringsplanarbeid gang/sykkelvei Industriveien,
Andenes

500.000
250.000
750.000

Finansiering:
25450001 Kapitalfond (ubundet investeringsfond)
25510400 Div. arealplaner (bundet investeringsfond)
25510420 Trafikksikkerhet (bundet investeringsfond)
174213 Lyngmoa, kommunalteknikk (inv.prosjekt)
194234 Ny heis, rådhuset (inv.prosjekt)

-180.000
-67.000
-53.000
-180.000
-270.000
-750.000

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 101/2021 Vedtak:

1. Avviksrapport investering pr. 30.04.21 tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering investering:
Reguleringsplanarbeid gang/sykkelvei Åse
Reguleringsplanarbeid gang/sykkelvei
Industriveien, Andenes

500.000
250.000
750.000

Finansiering:
25450001 Kapitalfond (ubundet
investeringsfond)
25510400 Div. arealplaner (bundet
investeringsfond)
25510420 Trafikksikkerhet (bundet

-180.000
-67.000
-53.000
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investeringsfond)
174213 Lyngmoa, kommunalteknikk
(inv.prosjekt)
194234 Ny heis, rådhuset (inv.prosjekt)

-180.000
-270.000
-750.000

102/2021: Nye omsorgsboliger på Andenes - revidert romprogram
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommunestyre vedtar vedlagte reviderte romprogram for bygging av 22 nye
omsorgsboliger på Andenes.
2. Andøy kommunestyre vedtar at prosjektet kan gå over i forprosjektfasen.
3. Økningen i kostnadsramme innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025.

Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2021:
Behandling:

AMU hadde ingen kommentarer til saken og stiller seg samlet bak innstillingen fra
rådmannen.
AMU- 03/2021 Vedtak:

AMU slutter seg til rådmannens innstilling i saken Nye omsorgsboliger på Andenes – revidert
romprogram
Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 102/2021 Vedtak:

1. Andøy kommunestyre vedtar vedlagte reviderte romprogram for bygging av 22 nye
omsorgsboliger på Andenes.
2. Andøy kommunestyre vedtar at prosjektet kan gå over i forprosjektfasen.
3. Økningen i kostnadsramme innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025.

103/2021: Andøy kommunes innspill til prioriteringer til Regional transportplan (RTP)
2022 - 2033
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Forslag til vedtak:
1.
Andøy kommune gir følgende innspill om prioriteringer til RTP 2022 – 2033 (i prioritert rekkefølge)
1.1 Veg: FV 82 Sortland – Andenes, strekningen Sortland – Risøyhamn må gis
prioritet og finansiering, og deretter strekningen Risøyhamn – Andenes.
1.2 Veg: Permanent rassikring på strekningen Andenes – Bleik
1.3 Ferger: Andøy – Senja, helårsdrift
1.4 Gang/sykkelveier: Dverberg og Åse
2. Andøy kommune viser for øvrig til
· Andenes havn som et prioritert havneprosjekt i Nasjonal transportplan (NTP)
· Stortingsmelding 151/2015-16 Langtidsplan for forsvaret, og forutsetter at Andenes
lufthavn videreføres som FOT-rute
3. Kommunens innspill sendes Vesterålen interkommunale politiske råd, for videre
samordning av innspill fra regionen til Nordland fylkeskommune.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:
Ordføreren la frem følgende endringsforslag til punkt 2:
Andøy kommune viser for øvrig til
· Andenes havn som et prioritert havne- og farledsprosjekt i Nasjonal transportplan
(NTP) 2018-2029
· Stortingsbehandlingen av proposisjon 151S-(2015-16) Langtidsplan for Forsvaret, der
det forutsettes videreføring av full banelengde som i dag med tilhørende infrastruktur
som muliggjør mottak av større fly i fremtiden og forutsetter at Andøy lufthavn
videreføres med dagens rutetilbud og som FOT-ruter.

Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende forslag til punkt 1.4 Gang og sykkelveier:
«Andøya Space – Toften» legges til.

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag, med justering av punkt 2
som foreslått av ordfører.
Enstemmig innstilling til kommunestyret for tilleggsforslag til punkt 1.4 fremlagt av Arne
Robert Svendsen (MDG)
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FS- 103/2021 Vedtak:

1.
Andøy kommune gir følgende innspill om prioriteringer til RTP 2022 – 2033 (i prioritert
rekkefølge)
1.1 Veg: FV 82 Sortland – Andenes, strekningen Sortland – Risøyhamn må gis
prioritet og finansiering, og deretter strekningen Risøyhamn – Andenes.
1.2 Veg: Permanent rassikring på strekningen Andenes – Bleik
1.3 Ferger: Andøy – Senja, helårsdrift
1.4 Gang/sykkelveier: Dverberg, Åse og Andøya Space - Toften
2.
Andøy kommune viser for øvrig til
· Andenes havn som et prioritert havne- og farledsprosjekt i Nasjonal
transportplan (NTP) 2018-2029
· Stortingsbehandlingen av proposisjon 151S-(2015-16) Langtidsplan for
Forsvaret, der det forutsettes videreføring av full banelengde som i dag med
tilhørende infrastruktur som muliggjør mottak av større fly i fremtiden og
forutsetter at Andøy lufthavn videreføres med dagens rutetilbud og som FOTruter.
3.
Kommunens innspill sendes Vesterålen interkommunale politiske råd, for videre samordning
av innspill fra regionen til Nordland fylkeskommune.

104/2021: Ny prosess -veinavn Kvalnes
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet ber administrasjonen om å iverksette en ny navneprosess for adresseparseller
tilknyttet området Kvalnes/Ramsa, i Andøy kommune.
2. Målet med prosessen er å finne en sammensetning av adresseparsellnavn som ivaretar lokale navn
og gårdsnavn på en god måte, samtidig som man ivaretar intensjonen om et tydelig adressesystem i
kommunen.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

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

FS- 104/2021 Vedtak:

1. Formannskapet ber administrasjonen om å iverksette en ny navneprosess for
adresseparseller tilknyttet området Kvalnes/Ramsa, i Andøy kommune.
2. Målet med prosessen er å finne en sammensetning av adresseparsellnavn som ivaretar
lokale navn og gårdsnavn på en god måte, samtidig som man ivaretar intensjonen om et
tydelig adressesystem i kommunen.

Arne Robert Svendsen (MDG) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
ORIENTERINGER
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) orienterte om status for Andøy Teknologipark AS og svarte på
spørsmål.
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) orienterte om status for eiendomsstrategi og frigivelse av
arealer ved Andøya flystasjon og svarte på spørsmål.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Anitha Bendiksen (AP) viste til behovet for ergoterapeut i kommunen og stilte spørsmål om
det er mulig å få på plass et tilbud til brukere som har behov for denne tjenesten.
Rådmannen svarte at enhetene helse og familie og pleie og omsorg jobber med å finne en
måte å løse dette på innenfor dagens ressurser.
Anitha Bendiksen (AP) stilte spørsmål om status for Andøy Energi Holding AS.
Ordføreren svarte at kommunen avventer styrets behandling, og at politisk nivå vil bli
orientert når styret har gitt sin tilrådning.
Yngve Laukslett (SP) stilte spørsmål om kommunen har en tidslinje for vaksinering og om
når tid innbyggerne vil være fullvaksinert.
Rådmannen svarte at hun ikke kan si når tid innbyggerne vil være fullvaksinert. Status er at
gruppe 5 og 6, samt noen i gruppe 7 har fått vaksine. Kommunen er lovet flere vaksiner
fremover.
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Lill Pettersen (SP) viste til at helsesykepleien er en viktig ressurs for barn og unge, og stilte
spørsmål om tilbudet til skolene er redusert som følge av pandemien. Hun stilte også
spørsmål om kommunen har tilstrekkelig antall helsesykepleiere.
Rådmannen svare at helsesykepleiere i liten grad har vært benyttet til vaksinering. Dette er i
hovedsak løst ved omdisponering av personell og ved å benytte pensjonert helsepersonell.
Kommunen har et ledig vikariat. Stillingen er lyst ut og tilsetting vil bli gjort så snart som
mulig.

Ordføreren foreslo lukket møte for behandling av følgende, jfr. Kl. § 11.5:

·
·
·
·

Sak 94/2021 – Klagesak – klage på vedtak i styret i Samskap
Sak 01/2021 – Andøy kommunes kulturpris 2020
Forberedelse til generalforsamling for Andøy Energi Holding AS og for
Vesterålen Vekst AS
Orientering om status for tiltredelse av ny rådmann og overgangen fra
nåværende rådmann

Votering:
Lukket møte.

LUKKET MØTE:
Yngve Laukslett (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hans far er styreleder for Vesterålen
Vekst AS. Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Matz Abrahamsen (H) ba om vurdering av sin habilitet da hans far er daglig leder i
Vesterålen Vekst AS. Han fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Yngve Laukslett (SP) ble erklært inhabil.
Ordføreren anbefalte at Matz Abrahamsen (H) ble erklært inhabil.
Votering:
Yngve Laukslett (SP) ble erklært inhabil.
Matz Abrahamsen (H) ble erklært inhabil.
Orientering angående valg som skal foretas på generalforsamlingen for Vesterålen Vekst
AS.

Yngve Laukslett (SP) og Matz Abrahamsen (H) tiltrådte, 7 representanter var til stede.

Orientering angående valg som skal foretas på generalforsamlingen i Andøy Energi Holding
AS.
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Sak 01/2021: ANDØY KOMMUNES KULTURPRIS 2020
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
FS- 01/2021 Vedtak:
Kulturprisen for 2020 tildeles Idar Nilsen.

Matz Abrahamsen (H) ble innvilget permisjon og fratrådte, 6 representanter var til
stede.
SAK 94/2021: KLAGESAK – KLAGE PÅ VEDTAK I STYRET I SAMSKAP
Behandling:

Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet da han som styremedlem i SAMSKAP har vært
med på behandlingen av saken. Han fratrådte 5 representanter var til stede.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) anbefalte at Knut A. Nordmo (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Knut A. Nordmo (SP) erklæres inhabil.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til SAMSKAP-styret for å få begrunnelse for avslaget.
Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) enstemmig vedtatt.

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

ORIENTERING
Ordfører Knut A. Nordmo og personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen orienterte om status for
tiltredelse ny rådmann og overgangen fra nåværende rådmann.
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