ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

21.06.2021

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Anitha Bendiksen
Matz Abrahamsen
Arne Robert Svendsen
Jakop Mortensen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Marita Thanke Hansen
Per Kristian Elvan
Rune Stave
Stine Lundemo
Tone Grav
Tore Benjaminsen
Torfinn Bø
Jitse Jonathan Buitink

Parti
AP
H
MDG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV

Forfall meldt fra følgende
medl.
Kjell Are Johansen
Tommy Søberg
Halvar Rønneberg
Anders Stave
Kjell-Gunnar Myrseth
Kurt Spjelkavik
Odd Arne Andreassen

Parti

Yngve Laukslett
Nikoline Spjelkavik

SP
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 11:00 - 18:00
74/21 – 95/21

AP
AP
FRP
MDG
SP
SP
SP

Følgende varamedl.
møtte
Bjørn-Roger Steen
Thomas Seines
Robert Hagen

Parti

Beate Sellevold
Stein Bjørnar Hansen
Rachel Susann
Jacobsen
Tone Schaug
John Helmersen

SP
SP
SP

AP
AP
FRP

SP
SV

Knut Nordmo
rådmann, skolefaglig rådgiver, personalfaglig rådgiver, økonomisjef,
enhetsleder barnehager, enhetsleder pleie og omsorg, teknisk sjef,
NAV-leder

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Knut A. Nordmo
ordfører
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Sakstittel
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2020
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74/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

KS- 74/2021 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

75/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Ordføreren orienterte om dokumenter omdelt i møtet:
- Vedlegg til sak K-78/21 Brev fra K-sekretariatet vedlagt kontrollutvalgets uttalelse i møte
17.06.21 samt saksframlegg til kontrollutvalgets møte samme dag.
- Vedlegg til sak K-79/21 Brev fra K-sekretariatet vedlagt kontrollutvalgets uttalelse i møte
17.06.21 samt saksframlegg til kontrollutvalgets møte samme dag.
Anitha Bendiksen (Ap) varslet muntlig spørsmål ang. bemanning legekontor.
Jitse Buitink (SV) etterlyste oppfølging av tidligere interpellasjon ang garasjesak i Risøyhamn
Ordføreren svarte at dette må man komme tilbake til når administrasjonen har utredet sak
på dette.
KS- 75/2021 Vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger

76/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 18.05.2021 godkjennes som den foreligger.
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Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

KS- 76/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 18.05.2021 godkjennes som den foreligger.

ORIENTERING
Leder Vesterålen barnevern Kari Mortensen presenterte tilstandsrapport for Vesterålen
barnevern og svarte på spørsmål fra kommunestyret.

77/2021: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1 Møteplan 2. halvår 2021
Nr. 2 Møteprotokoll for Eldrerådet 20.05.2021
Nr. 3 Møteprotokoll for Kontrollutvalget 12.05.2021
Nr. 4 Årsmelding 2020 Vesterålen barnevern
Nr. 5 Brev fra Nordland politidistrikt, dat. 10.05.21, ang. beskyttelse av demokrati og ytringsfrihet –
forebygging av hatefulle ytringer.
Nr. 6 Brev fra foreldrene i Risøyhamn barnehage angående flere barnehageplasser
Nr. 7 Vinmonopolet – Søknad om godkjenning av midlertidig beliggenhet, vedtatt av formannskapet
med hjemmel i kommuneloven § 11-8 – Hastesaker, sak FS 93/2021
Nr. 8 Notat angående Andenes brannstasjon - midlertidige tiltak.
Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

KS- 77/2021 Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

78/2021: Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020
Forslag til vedtak:

Side 5 av 32

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.
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.
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Formannskapet 18.05.2021:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende utsettelsesforslag på vegne av AP, SV og MDG:
Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020 samt Andøy Havn KF sendes i retur for
behandling av ekstern revisor.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) på vegne av AP, SV og MDG
enstemmig vedtatt.
FS- 75/2021 Vedtak:

Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020 samt Andøy Havn KF sendes i retur for
behandling av ekstern revisor.
Kommunestyret 18.05.2021:
Behandling:

Saken er tatt ut av sakslisten.

Formannskapet 21.06.2021:
Behandling:
Lill Pettersen (SP) satte fram følgende tilleggsforslag: "Punkt 1 i rådmannens forslag suppleres med:
Kommunestyret registrerer kontrollutvalgets anmerkninger og forutsetter at kommunens revisor tar
dette med seg i senere revisjoner, men tilrår at Andøy kommunes driftsregnskap for 2020
godkjennes."

Rådmannens innstilling pkt 1 med SPs tilleggsforslag ble vedtatt med 5 mot 2 st. (Anitha
Bendiksen (Ap) og Arne Robert Svendsen (MDG)).
Rådmannens innstilling pkt 2 ble vedtatt med 5 mot 2 st (Bendiksen, Svendsen).
Rådmannens innstilling om årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling om finansreglementet ble enstemmig vedtatt.
Matz Abrahamsen (H) tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:
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Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 7 stemmer.

KS- 78/2021 Vedtak:

Andøy kommunes regnskap for 2020
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2020 i balanse.
Kommunestyret registrerer kontrollutvalgets anmerkninger og forutsetter at kommunens
revisor tar dette med seg i senere revisjoner, men tilrår at Andøy kommunes
driftsregnskap for 2020 godkjennes.
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 tas til orientering.
Andøy kommunes finansreglement
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

79/2021: ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner særregnskap og årsberetning for 2020 for Andøy Havn KF.

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.
Formannskapet 18.05.2021:
Behandling:
Kjell-Are Johansen (AP) la frem følgende utsettelsesforslag på vegne av AP, SV og MDG:
Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020 samt Andøy Havn KF sendes i retur for
behandling av ekstern revisor.
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Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Kjell-Are Johansen (AP) på vegne av AP, SV og MDG
enstemmig vedtatt.
FS- 77/2021 Vedtak:

Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020 samt Andøy Havn KF sendes i retur for
behandling av ekstern revisor.

Kommunestyret 18.05.2021:
Behandling:

Saken er tatt ut av sakslisten.
KS- 62/2021 Vedtak:

Formannskapet 21.06.2021:
Behandling:

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 st. (Abrahamsen, Bendiksen, Svendsen).
FS- 98/2021 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner særregnskap og årsberetning for Andøy Havn KF.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 7 stemmer.
KS- 79/2021 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner særregnskap og årsberetning for Andøy Havn KF.

80/2021: 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:
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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 kommunstyret.
Kommunestyret 18.05.2021:
Behandling:
John Helmersen (SV) la frem følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og alternativer til lokalisering utredes til neste kommunestyremøte.

Tone Grav (SP) ba om vurdering av sin habilitet da hennes arbeidsgiver er søker. Hun
fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Tone Grav (SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Grav erklæres habil.
Tone Grav tiltrådte, 23 representanter var til stede.
Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av John Helmersen (SV) vedtatt med 19 stemmer for og 4
stemmer mot.
KS- 69/2021 Vedtak:

Saken utsettes og alternativer til lokalisering utredes til neste kommunestyremøte.
Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:
Lill Pettersen la fram følgende endringsforslag på vegne av SP, FRP og H:
1. Andøy kommune innvilger søknaden om midlertidig dispensasjon fra KPA og fra § 1-8 i plan- og
bygningsloven (100-metersbeltet) for en periode på inntil 5 år fra 01.07.2021 for et begrenset
område, jfr brev fra søker datert 02.06.2021, for å tillate plassering av brakkerigg på eiendommen
34/90.
2. Det settes som vilkår for dispensasjonen at søker må bidra til å etablere ballbinge/lekeplass på
Nordmela etter avtale med Nordmela samfunnshus/Nordmela Vel.

Endringsforslaget fra SP, FRP og H ble vedtatt med 22 mot 0 st for formannskapets
innstilling.
KS- 80/2021 Vedtak:

1. Andøy kommune innvilger søknaden om midlertidig dispensasjon fra KPA og fra § 1-8 i
plan- og bygningsloven (100-metersbeltet) for en periode på inntil 5 år fra 01.07.2021 for et
begrenset område, jfr brev fra søker datert 02.06.2021, for å tillate plassering av brakkerigg
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på eiendommen 34/90.
2. Det settes som vilkår for dispensasjonen at søker må bidra til å etablere
ballbinge/lekeplass på Nordmela etter avtale med Nordmela samfunnshus/Nordmela Vel.
81/2021: Strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar framlagte strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd.

Formannskapet 07.06.2021:
Behandling:

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

Andøy kommunestyre vedtar framlagte strategi for Vesterålen interkommunale politiske
råd.
Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 81/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar framlagte strategi for Vesterålen interkommunale politiske
råd.

82/2021: Trygt og godt skole- og barnhagemiljø - 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.

Side 11 av 32

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.
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.
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Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:
Torfinn Bø la fram forslag til nytt pkt 3 på vegne av Sp, H og FRP:
3. Kommunestyret ber om halvårlige rapporter knyttet til arbeidet med planen "Trygt og godt skoleog barnehagemiljø".
Rapportene skal være korte og konkrete og redegjøre for
- Hvilke tiltak som er gjennomført/gjennomføres
- Hva er effekten/forventet effekt av tiltakene?
- Hvilke konsekvenser har tiltakene økonomisk?

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Sp, H og FRP ble enstemmig vedtatt.
KS- 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.
3. Kommunestyret ber om halvårlige rapporter knyttet til arbeidet med planen "Trygt og
godt skole- og barnehagemiljø".
Rapportene skal være korte og konkrete og redegjøre for
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- Hvilke tiltak som er gjennomført/gjennomføres
- Hva er effekten/forventet effekt av tiltakene?
- Hvilke konsekvenser har tiltakene økonomisk?

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.
Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:
Skolefaglig rådgiver, enhetsleder barnehage og KS Konsulent orienterte om arbeidet med nytt
kvalitetssystem og svarte på spørsmål fra kommunestyret.
Thomas Seines (Ap) la frem følgende tilleggsforslag:
2. Kommunestyret ber administrasjonen forelegge en rapport i den spesialpedagogiske satsningen
årlig. Denne bes innarbeidet i allerede eksisterende rapportering og skal som et minimum inneholde:
- Hvilken andel elever går ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng
- Samt hvilke tiltak ble benyttet for å forhindre dette faktum
- Hvor stor andel av elevene som mottar spesialpedagogiske tiltak utenfor klasserommet
- Hvor stor andel av elevene som mottar spesialpedagogiske tiltak får dette av kvalifisert personell i
henhold til forskriftene til opplæringsloven
- Samt en begrunnelse for hvorfor undervisningen gis av ufaglærte/ukvalifiserte
- I hvor stor grad oppnår spesialpedagogiske tiltak resultatene sine i henhold til individuell
opplæringsplan
- Konkrete forslag til kommunestyret om hvordan vi kan bidra til å gi skolene de verktøy som skal til
for å gi treffende tiltak, der de trengs.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Thomas Seines sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
KS- 83/2021 Vedtak:

1. Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i Andøy vedtas.
2. Kommunestyret ber administrasjonen forelegge en rapport i den spesialpedagogiske
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satsningen årlig. Denne bes innarbeidet i allerede eksisterende rapportering og skal som et
minimum inneholde:
- Hvilken andel elever går ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng
- Samt hvilke tiltak ble benyttet for å forhindre dette faktum
- Hvor stor andel av elevene som mottar spesialpedagogiske tiltak utenfor klasserommet
- Hvor stor andel av elevene som mottar spesialpedagogiske tiltak får dette av kvalifisert
personell i henhold til forskriftene til opplæringsloven
- Samt en begrunnelse for hvorfor undervisningen gis av ufaglærte/ukvalifiserte
- I hvor stor grad oppnår spesialpedagogiske tiltak resultatene sine i henhold til individuell
opplæringsplan
- Konkrete forslag til kommunestyret om hvordan vi kan bidra til å gi skolene de verktøy som
skal til for å gi treffende tiltak, der de trengs.

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
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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
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.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Lill Pettersen (Sp) og Rune Stave (Sp) stilte spørsmål om habilitet, fratrådte og ble
enstemmig erklært inhabile i saken
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 84/2021 Vedtak:

Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV-Andøy, innvilges Max Gausa
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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.

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.
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Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 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
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:……………………..
Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tone Grav ble enstemmig valgt som politisk representant i arbeidsgruppen (jfr pkt 3).
KS- 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,
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leder frivillighetssentralen, to representanter fra enhet pleie og omsorg og en representant
for helse og familie.
3. Som politisk representant i arbeidsgruppen oppnevnes: Tone Grav

87/2021: 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.
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 komunestyret.
Side 19 av 32

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Thomas Seines (Sp) stilte spørsmål om habilitet, fratrådte og ble enstemmig erklært inhabil i
saken.
Prosjektleder Thomas Seines orienterte ang. prosjektrapporten og svarte på spørsmål fra
kommunestyret.
Matz Abrahamsen la fram følgende endringsforslag på vegne av H, FRP og Sp:
1. Sluttrapport fra sykefraværsprosjektet Best på jobb tas til orientering.
2. Enhetslederne og andre med personalansvar gis i oppgave å utarbeide en plan for
oppfølging av sykefravær.
3. Det skal være egen rapportering om egenmeldt sykefravær og legemeldt sykefravær to
ganger i året til kommunestyret og arbeidsmiljøutvalget.
Endringsforslaget fra H, FRP og SP ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer for formannskapets
innstilling.
KS- 87/2021 Vedtak:

1. Sluttrapport fra sykefraværsprosjektet Best på jobb tas til orientering.
2. Enhetslederne og andre med personalansvar gis i oppgave å utarbeide en plan for
oppfølging av sykefravær.
3. Det skal være egen rapportering om egenmeldt sykefravær og legemeldt sykefravær to
ganger i året til kommunestyret og arbeidsmiljøutvalget.

88/2021: SØKNAD OM FRITAK FRA PROGRAMSTYRET FOR SAMSKAP 2021-2023 TOM STENVOLL
Forslag til vedtak:
Tom Stenvoll innvilges fritak fra sitt verv som personlig vara for Nikoline Spjelkavik til programstyret
for Samskap 2021 - 2023.
Som nytt personlig varamedlem for Nikoline Spjelkavik velges:
…………………..

Valgnemnda 21.06.2021:

VN- 05/2021 Vedtak:

Tom Stenvoll innvilges fritak fra sitt verv som personlig vara for Nikoline Spjelkavik til
programstyret for Samskap 2021-2023.
Som nytt personlig varamedlem for Nikoline Spjelkavik velges Morten Ellingsen.
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Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 88/2021 Vedtak:

Tom Stenvoll innvilges fritak fra sitt verv som personlig vara for Nikoline Spjelkavik til
programstyret for Samskap 2021-2023.
Som nytt personlig varamedlem for Nikoline Spjelkavik velges Morten Ellingsen.

89/2021: 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.

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.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 89/2021 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.

90/2021: Budsjettregulering drift nr. 1 - 2021
Forslag til vedtak:
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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
Sum økte utgifter
Økt rammetilskudd

1.500.000
1.000.000
150.000
2.650.000
-2.650.000

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:
Thomas Seines (Ap) satte fram slikt tilleggsforslag:
Kommunestyret ber administrasjonen utrede hvorvidt det er hensiktmessig å opprette et tilbud for
fremtidige brukere av BPA-tjenester ved nordøya.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Thomas Seines ble vedtatt med 21 mot 1 stemme.
KS- 90/2021 Vedtak:

1. 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

1.500.000
1.000.000
150.000
2.650.000
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Økt rammetilskudd

-2.650.000

2. Kommunestyret ber administrasjonen utrede hvorvidt det er hensiktsmessig å opprette et
tilbud for fremtidige brukere av BPA-tjenester ved nordøya.

91/2021: 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 investeringsfond)
174213 Lyngmoa, kommunalteknikk (inv.prosjekt)
194234 Ny heis, rådhuset (inv.prosjekt)

-180.000
-67.000
-53.000
-180.000
-270.000
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-750.000
Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 91/2021 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 investeringsfond)
174213 Lyngmoa, kommunalteknikk (inv.prosjekt)
194234 Ny heis, rådhuset (inv.prosjekt)

-180.000
-67.000
-53.000
-180.000
-270.000

92/2021: 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:
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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.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Bjørn Roger Steen (Ap) stilte spørsmål om habilitet, fratrådte, ble enstemmig erklært habil
og tiltrådte igjen.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 92/2021 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.

93/2021: Andøy kommunes innspill til prioriteringer til Regional transportplan (RTP)
2022 - 2033
Forslag til vedtak:
1. Andøy kommune gir følgende innspill om prioriteringer til RTP 2022 – 2033 (i prioritert
rekkefølge)
1. Veg: FV 82 Sortland – Andenes, strekningen Sortland – Risøyhamn må gis
prioritet og finansiering, og deretter strekningen Risøyhamn – Andenes.
2. Veg: Permanent rassikring på strekningen Andenes – Bleik
3. Ferger: Andøy – Senja, helårsdrift
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.
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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 tilleggesforslag til punkt 1.4 fremlagt av Arne
Robert Svendsen (MDG)

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.
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3.
Kommunens innspill sendes Vesterålen interkommunale politiske råd, for videre samordning
av innspill fra regionen til Nordland fylkeskommune.
Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:
,
Arne Robert Svendsen (MDG) la fram følgende endringsforslag:
Pkt. 4. Gang/sykkelveier flyttes til prioritet pkt. 1.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 3 stemmer for Svendsens
endringsforslag.
KS- 93/2021 Vedtak:

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.
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94/2021: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Torfinn Bø angående rydding/fjerning av uhensiktsmessig militær infrastruktur
Spørsmål fra Torfinn Bø angående barnehagedekningen i Andøy
Spørsmål fra John Helmersen ang. Hinnøya vannverk, planverk og høring

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

1. Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) ang. rydding/fjerning av uhensiktsmessig militær
infrastruktur
Forsvaret har gjennom flere år redusert sin aktivitet i Andøy og etterlatt seg mye
infrastruktur som kun har hatt militær nytteverdi. I fjor sommer besøkte jeg nedlagte
Skrolsvik Fort på Senja. Det var direkte deprimerende å se hvordan forfallet preget stedet
som i grunnen er en naturperle på Sør-Senja. Bygningsmassen var i forfall, jerndører sto
åpne inn til forfalte rom og flere kanoner sto igjen. I tillegg lå det mye skrap rundt omkring.
Jeg er klar over at forsvaret her på Senja som f eks i Skarsteindalen her hos oss, kan si at
dette er solgt «på rot» og derfor kan si at dette ikke er vårt ansvar. Dette synes jeg blir en for
lettvint måte å slippe unna opprydding i områder som forsvaret i årevis har benyttet. Som
sagt, mye av det som står igjen, har bare militær nytteverdi/bruksverdi.
Mine spørsmål til ordførere blir:
1. Er Andøy kommune i noen form for dialog med forsvaret slik at uhensiktsmessig
militær infrastruktur rundt om i kommunen, blir fjernet og det ryddes opp?
2. Dersom svaret på dette er nei, vil ordfører da ta initiativ overfor forsvaret, slik
at en dialog med forsvaret kan medføre at forsvaret forlater Andøya og har
ryddet skikkelig opp etter seg?
Ordføreren svarte slik:
Forsvarsbygg ivaretar avhending av alle forsvarets nedlagte eiendommer, bygg og anlegg.
Med avhending menes salg, riving eller opprydning. Forsvarsbygg vil i hvert enkelt tilfelle
gjennomføre en kritisk vurdering om et anlegg skal selges eller rives og grad av opprydning /
sikring. Før et eventuelt salg gjennomføres det opprydning eller sikring av rene
forsvarsmessige installasjoner, som for eksempel fjerning av piggtråd, gjenstøping av
bunkerser, igjenfylling av skyttergraver ol. Videre tar Forsvarsbygg en kritisk vurdering om
det må gjennomføres miljøundersøkelser i selve grunneiendommen (for eksempel der det
har vært skytebane eller bygg som erfaringsmessig har medført forurensing som verksteder,
tankanlegg ol). Mistanke om grunnforurensing medfører prøvetaking, tiltaksplan og
eventuelt søknad om tiltak til aktuell miljømyndighet. Etter vedtak hos myndigheten
gjennomføres opprydningen. Dette er en prosess som Forsvarsbygg leder, men utføres av
private firma (for eksempel Multiconsult, Sweco, NGI ol) for å sikre legitimitet i tiltaket.
Forsvarsbygg gjennomfører som nevnt nødvendig sikring og rydding av eiendommer før den
i utgangspunktet selges som «as is». Det vil si at ny eier blir ansvarlig for at eiendommen blir
ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Forsvarsbygg har etter hvert opparbeidet seg lang
erfaring med å finne grensesnittet mellom riving, grad av opprydning og salg. Men når et
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salg først er gjennomført blir det opp til ny eier å forvalte eiendommen på en hensiktsmessig
måte og ut i fra krav og forventninger fra samfunnet for øvrig.
Det er disse prinsippene som ligger til grunn for avklaringsprosessen rundt Andøya
flystasjon.
2. Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) ang. barnehagedekningen i Andøy
Siste halvår har det vært avisoppslag om at familier som har flyttet hit til Andøy, ikke har fått
barnehageplass. Vi har også som kommunestyre-representanter, mottatt brev der
situasjonen i Risøyhamn barnehage er tatt opp spesielt.
Det er svært uheldig at familier som kommer hit underveis i barnehageåret ikke får
barnehageplass. Barnehage har vært, og er fortsatt, en kritisk suksessfaktor for å få familier
med små barn til å flytte til kommunen. Med den næringsutviklingen vi nå er inne i, så bør
kommunen sørge for at barnehageplass i størst mulig grad er tilgjengelig året rundt. Jeg
mener at infrastrukturen er på plass for å kunne imøtekomme dette.
Mitt spørsmål til ordføreren blir:
Hvilke tiltak ser ordfører at han i samarbeid med kommunestyre, kan sette i verk slik at vi
foran neste barnehageår får økt kapasiteten i våre barnehager?
Ordføreren svarte slik:
Oppdatert status er at alle rettighetsbarn har fått plass. Det samme gjelder barn som ønsker
plass 1. kvartal 2022. Et barn som ønsker plass i april/mai 22 står på venteliste. Dersom det
ikke kommer flere søknader på barnehageplass i sommer, vil det ved oppstart av neste
barnehageår være følgende ledig kapasitet:
· Andenes: 9 plasser over tre år eller 4,5 under tre år.
· Skolestua: 4 plasser over tre år eller 2 under tre år.
Det betyr at det pr. nå er ledig kapasitet til å tilby barnehageplass i Andøy, men ikke
nødvendigvis i den barnehagen foreldrene ønsker plass i.
Tilrettelegging av flere barnehageplasser, utover det vi har ledig i dag, for å imøtekomme
eventuelle nye søknader og barn på venteliste som ønsker plass fra mars/april -22, må
utredes nærmere.
Hovedutfordringen nå er kapasiteten i Risøyhamn barnehage. Administrasjonen vil i løpet av
august utrede mulige alternativer og kostnader ved å øke antall plasser der.
Ordføreren legger til grunn og ser det som avgjørende viktig å ha kapasitet til å tilby
barnehageplasser til nye innbyggere. Det må vurderes framover hvor det vil være mest
hensiktsmessig å øke kapasiteten framover.
3. Spørsmål fra John Helmersen (SV) ang. Hinnøya vannverk, planverk og høring
Andøy SV har etter henvendelse forsøkt å finne ut av høringsdokumentene og
høringsfristene – og ser at det på nettsida til Andøy kommune, ved søk på Hinnøya vannverk,
ikke framkommer andre frister enn 24. april 2020.1. Hva er status på planarbeidet i dag.
2. Kostnadene ved anlegg av vannledningen antas å i noen grad å ha sammenheng med
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lengden på ledningen og beskaffenheten av terrenget den legges i. Hvorfor har man lagt
traseen for vannledningen med en sløyfe mot øst, i stedet for i en rett linje, som etter det vi
ser vill være ca 500-600 meter kortere enn anført trase?
Rådmannen svarte slik:
Informasjon om denne og to andre høringssaker var lagt ut på kommunens nettside 12. april
i år. På kommunens nettside var det oppgitt feil dato - 18. mai - som frist for høringssvar.
Den riktige fristen for innspill var 25 mai 2021, og den var gjengitt rett i utsendelsen til
grunneiere, sektormyndigheter og andre interessenter.
Status for planarbeidet er at planen har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden
12.04.21 – 25.05.21. Kommunen har mottatt 6 høringssvar, hvorav Sametinget har fremmet
en innsigelse mot planen.
Administrasjonen (teknisk) hadde et møte med sametinget 09.06 for å drøfte
problemstillingen og eventuelle løsninger. Teknisk har gitt tilbakemelding om at møtet var
konstruktivt og at man har kommet til enighet om den videre prosessen. Det vil trolig
komme en avklaring over sommerferien om hvorvidt sametinget velger å fremme eller
trekke sin innsigelse.
Innsigelsen fra Sametinget er ikke oversendt til kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Dersom innsigelsen trekkes tilbake, kan kommunestyret
vedta planen med rettsvirkning.
Dersom Sametinget og kommunen ikke kommer til enighet skal det foretas mekling mellom
partene. Meklingen skal foretas av Statsforvalteren. Målet med meklingen er å komme til
enighet og finne en løsning i saken. Meklingen bør som hovedregel skje så tidlig i
planprosessen at det er mulig å finne løsninger før kommunestyret vedtar planen. På den
annen side tilsier hensynet til oppgave- og rollefordeling mellom Statsforvalteren som statlig
representant og kommunen som planmyndighet at meklingen først gjennomføres når det
foreligger et politisk behandlet planforslag. Ved sistnevnte tilfelle skal kommunen innen to
uker etter kommunestyrets vedtak oversende saken til Statsforvalteren. Statsforvalteren bør
innen fire uker etter at saken er mottatt fra kommunen, oversende innsigelsene til
departementet. Fristen for Statsforvalteren kan forlenges med ytterligere seks uker dersom
det er nødvendig i store og kompliserte saker, og der det er behov for ytterligere avklaring.
Departementet avgjør deretter om innsigelsen skal tas til følge og planen endres.
Dersom innsigelsen innebærer endring av vesentlig betydning i forhold til det utkastet som
tidligere har vært ute til offentlig ettersyn, må nytt planutkast legges ut til offentlig ettersyn
før det eventuelt vedtas av kommunestyret.
Traseen er valgt etter befaring, og med tanke på ryddigst mulige graveforhold. En rett linje
fra kilden og ned til vannbehandlingsanlegget ville gått gjennom et særdeles vått myrparti,
samt en inngjerding for slakterein. Med hensyn til drift i ettertid er vi avhengig av å ha enkel
tilgang til ledning og installasjoner uten å skade omkringliggende terreng unødig.
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95/2021: SØKNAD OM ENDRING AV SALGSBEVILLING - NORDMELA LANDHANDLERI
OG KAFÉ
Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre godkjenner at salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Nordmela Landhandleri
og Kafé AS kan skje ved ubemannet/fjernbetjent butikk.
Endringen for salg av alkohol fra fjernbetjent butikk begrenses til ett år fra vedtaksdato.
Bevillingshaver må innen fristens utløp søke om videreføring. Kommunestyret delegerer til
rådmannen å foreta vurdering om videreføring kan innvilges frem til 30.09.2024 eller om ordningen
må avsluttes slik at alkohol kun kan selges ved bemannet butikk frem til denne dato.
Det forutsettes at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.
Formannskapet 21.06.2021:
Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS- 105/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner at salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Nordmela
Landhandleri og Kafè AS kan skje ved ubemannet/fjernbetjent butikk.
Endringen for salg av alkohol fra fjernbetjent butikk begrenses til ett år fra vedtaksdato.
Bevillingshaver må innen fristens utløp søke om videreføring. Kommunestyret delegerer til
rådmannen å foreta vurdering om videreføring kan innvilges frem til 30.09.2024 eller om
ordningen må avsluttes slik at alkohol kun kan selges ved bemannet butikk frem til denne
dato.
Det forutsettes at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

Kommunestyret 21.06.2021:
Behandling:

Rune Stave (Sp) stilte spørsmål om habilitet, fratrådte og ble enstemmig erklært inhabil i
saken.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 95/2021 Vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner at salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Nordmela
Landhandleri og Kafè AS kan skje ved ubemannet/fjernbetjent butikk.
Endringen for salg av alkohol fra fjernbetjent butikk begrenses til ett år fra vedtaksdato.
Bevillingshaver må innen fristens utløp søke om videreføring. Kommunestyret delegerer til
rådmannen å foreta vurdering om videreføring kan innvilges frem til 30.09.2024 eller om
ordningen må avsluttes slik at alkohol kun kan selges ved bemannet butikk frem til denne
dato.
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Det forutsettes at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.
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