ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
FORMANNSKAPET
Møtedato:
Møtested:

27.09.2021
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
Kjell Are Johansen
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Tone Grav
Yngve Laukslett

Parti
AP
SP
SP
SP
SP

Forfall meldt fra følgende medl.
Matz Abrahamsen
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Parti
H
SV

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 14:00 - 15:30
109/2021 – 119/2021

Følgende varamedl. møtte
Rune Stave
Jitse Jonathan Buitink

Parti
SP
SV

Ordfører Knut A. Nordmo
Rådmann Andreas Jordell, økonomisjef Eva N. Fagermyr, teknisk
sjef John Petter Karlsen, programleder Samskap Brita Erlandsen 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.
109/2021
110/2021
111/2021
112/2021
113/2021
114/2021
115/2021

116/2021

117/2021
118/2021
119/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
KONTROLLRAPPORT - BUNNPRIS ANDENES AS
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Utvidelse av
kontorbygning til LNS - Eiendommen 20/151
Dispensasjon fra reguleringsplan for gamle Bleik Oppføring av grillhytte på kommunal eiendom i havna på
Bleik - Puffin Safari AS
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Formålsendring av landbruksareal - Fradeling av eldre
driftsbygning på eiendommen 21/23 og 70
DETALJERGULERINGSPLAN ÅSE NÆRINGSOMRÅDE,
PLAN-ID 1871-202002 SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
Veipakke Vesterålen
Avviksrapportering drift pr 31.08.2021
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

109/2021: Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

FS- 109/2021 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

110/2021: Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Omdelt (tilleggsinnkalling lagt i møteportal den 27.09.21)
· Vedlegg til sak 115/2021 - Dispensasjon fra reguleringsplan for gamle Bleik Oppfølging av grillhytte på kommunal eiendom i havna på Bleik
- Brev fra Puffin Safari AS
· Ekstra sak 119/2021 - Avviksrapportering drift pr. 31.08.21
Kjell-Are Johansen (AP) viste til tilleggssak 119/2021 – Avviksrapportering drift pr. 31.08.21
som ble lagt ut på møteportalen den 27.09.21. Da saken først ble fremlagt samme dag som
møtet i formannskapet, har representantene hatt dårlig tid til å sette seg inn i saken. Han
ønsket derfor at saken utsettes, og at det blir satt opp ekstraordinært møte i formannskapet
i forbindelse med kommunestyremøtet den 11.10.21 for å behandle denne.
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om vedlikehold ved Andenes Helsesenter
Omsorgsbolig.
Kjell-Are Johansen (AP) varslet spørsmål om status for avhending Andøya flystasjon.
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FS- 110/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

111/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 07.06.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 21.06.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 29.07.21 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

FS- 111/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 07.06.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 21.06.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 29.07.21 godkjennes som den foreligger.

112/2021: Referatsaker

Forslag til vedtak:
Nr. 1 Halvårsrapport for Samskap

Referatet tas til etterretning.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Tone Grav (SP) stilte spørsmål om studenter som tar barnehageutdanning får praksisplass i
kommunen.
Rådmannen svarte at han ikke kunne svare på dette nå, men ville komme tilbake med svar.
FS- 112/2021 Vedtak:
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Referatet tas til etterretning.

113/2021: KONTROLLRAPPORT - BUNNPRIS ANDENES AS
Forslag til vedtak:

Med hjemmel i Alkoholforskriften § 10-3, 4. ledd, samt Andøy kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan § 8, tildeles
Bunnpris Andenes AS
·

én prikk

for brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jfr.
Alkoholforskriften § 3-3.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
FS- 113/2021 Vedtak:

Med hjemmel i Alkoholforskriften § 10-3, 4. ledd, samt Andøy kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan § 8, tildeles
Bunnpris Andenes AS
·

én prikk

for brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jfr.
Alkoholforskriften § 3-3.

114/2021: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Utvidelse av kontorbygning til
LNS - Eiendommen 20/151

Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra krav i kommuneplanens arealdel om
detaljregulering for næringsområde N27 - Dragnes for å tillate utvidelse av kontorbygningen
til LNS på Strandland.
Vilkår ved dispensasjon:
LNS må innen 2 år starte reguleringsplanprosess for næringsområdet N27.
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Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 114/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra krav i kommuneplanens arealdel om
detaljregulering for næringsområde N27 - Dragnes for å tillate utvidelse av kontorbygningen
til LNS på Strandland.
Vilkår ved dispensasjon:
LNS må innen 2 år starte reguleringsplanprosess for næringsområdet N27.

115/2021: Dispensasjon fra reguleringsplan for gamle Bleik - Oppføring av grillhytte på
kommunal eiendom i havna på Bleik - Puffin Safari AS
Forslag til vedtak:

Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon, med varighet på 5 år, fra
reguleringsplan for gamle Bleik for å tillate oppføring av grillhytte i havna på Bleik.
Andøy kommune inngår avtale om bruk av grunn med Puffin Safari AS.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 115/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon, med varighet på 5 år, fra
reguleringsplan for gamle Bleik for å tillate oppføring av grillhytte i havna på Bleik.
Andøy kommune inngår avtale om bruk av grunn med Puffin Safari AS.

116/2021: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Formålsendring av
landbruksareal - Fradeling av eldre driftsbygning på eiendommen 21/23 og 70
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Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for deling av eiendommen 21/23 og 70, med inntil 0,6 dekar bebygd med fjøs, som
tilleggstomt til eiendommen 21/257.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 116/2021 Vedtak:

Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for deling av eiendommen 21/23 og 70, med inntil 0,6 dekar bebygd med fjøs, som
tilleggstomt til eiendommen 21/257.

117/2021: DETALJERGULERINGSPLAN ÅSE NÆRINGSOMRÅDE, PLAN-ID 1871202002 SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK

Forslag til vedtak:
Detaljreguleringsplan for Åse næringsområde plan-ID 1871-202002 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Tone Grav (SP) ba om vurdering av sin habilitet som ansatt hos Karstein Kristiansen
Entreprenør AS. Hun fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren anbefalte at Tone Grav (SP) ble erklært habil.
Votering:
Tone Grav (SP) erklæres habil.
Tone Grav (SP) tiltrådte, 7 representanter var til stede.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 117/2021 Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Åse næringsområde plan-ID 1871-202002 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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118/2021: Veipakke Vesterålen

Forslag til vedtak:
Andøy kommune stiller seg bak Veipakke Vesterålen og velger kommunegrensen mellom
Sortland og Andøy kommuner på FV82 som startpunkt for Veipakke Vesterålen i Andøy
kommune.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Tone Grav (SP) la på vegne av SP frem følgende tilleggsforslag:
Andøy kommune vil på lik linje med de andre kommunene i Vesterålen bidra økonomisk til
nødvendig utredning av samferdselen i Vesterålen med kr 20,- pr. innbygger. Fremkommet
beløp belastes avsetning til fond.

Jitse Buitink (SV) la på vegne av SV og AP frem følgende forslag:
Foreslår å utsette sak 118/2021 for å gi rådmannen bedre tid til å gi et sikrere grunnlag.
Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Jitse Buitink (SV) på vegne av SV og AP falt med 2 stemmer
for og 5 stemmer mot.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag.
Innstilling til kommunestyret for tilleggsforslaget fremlagt av Tone Grav (SP) på vegne av SP,
som fikk 5 stemmer for og 2 stemmer mot.
FS- 118/2021 Vedtak:

Andøy kommune stiller seg bak Veipakke Vesterålen og velger kommunegrensen mellom
Sortland og Andøy kommuner på FV82 som startpunkt for Veipakke Vesterålen i Andøy
kommune.
Andøy kommune vil på lik linje med de andre kommunene i Vesterålen bidra økonomisk til
nødvendig utredning av samferdselen i Vesterålen med kr 20,- pr. innbygger. Fremkommet
beløp belastes avsetning til fond.
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119/2021: Avviksrapportering drift pr 31.08.2021
Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.08.21 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak for å komme i balanse ved året slutt.

Formannskapet 27.09.2021:
Behandling:

Ordføreren la frem følgende forslag:
Formannskapet får orientering om saken i dette møtet. Saken utsettes og behandles i
ekstraordinært møte i formannskapet den 11.10.21.
Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av ordføreren enstemmig vedtatt.

Rådmannen, økonomisjefen og teknisk sjef orienterte og svarte på spørsmål.
FS- 119/2021 Vedtak:

Saken utsettes og behandles i ekstraordinært møte i formannskapet den 11.10.21.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Kjell-Are Johansen (AP) viste til påbegynt arbeid ved Andenes Helsesenter Omsorgsbolig for
en god stund siden, og stilte spørsmål om hvorfor dette arbeidet ikke er sluttført.
Han anbefalte også at det blir satt ut askebeger ved inngangspartiet da dette området
benyttes av beboere som røyker, og det er behov for askebeger der.
Han stilte også spørsmål om status for vedlikehold ved kommunale bygninger.
Teknisk sjef svarte at det jobbes med å få fullført påbegynt jobb ved Andenes Helsesenter
Omsorgsbolig. Røykeloven hinder utplassering av askebeger og dette kan derfor ikke settes
ut. Det er et prekært vedlikeholdsbehov ved flere kommunale bygg og det er igangsatt en
prosess for dette arbeidet.
Kjell-Are Johansen (AP) etterlyste orientering om status for avhending av Andøya flystasjon,
og mer deltakelse for politisk nivå.
Ordføreren orienterte om status, og opplyste at forslag til samarbeidsavtale vil bli lagt frem
for politisk behandling så snart den foreligger.
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