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Puffin Safari AS
v/Rolf Kr Solvoll

24.09.2021.

Til Ordfører
Andøy Kommune.
Til orientering:
Vedrørende sak Grillhytte i Havna på Bleik.
Puffin Safari sendte vedlagte søknad til Andøy Kommune 30.10.2019. Som du ser av
datoen ble søknaden sendt for litt over to år siden. Det har vært løpende kontakt mellom
Puffin Safari AS og teknisk avdeling samt Andøy Havn KF i perioden. Puffin Safari AS har i
dialog med teknisk avdeling forpliktet seg til å rive grillhytta dersom søknaden ikke skulle
bli innvilget. Det vil være synd, fordi hytta har vist seg å fungere utmerket til formålet. Vi
har i de to årene vært i tett og konstruktiv dialog med teknisk avdeling i Andøy Kommune
samt Andøy Havn KF. Det er foretatt flere befaringer i området for å finne en så gunstig
plassering som mulig.

Til Andøy Kommune
v/Andreas Thanke.
SØKNAD OM Å SETTE OPP GRILLHYTTE I BLEIK HAVN.

30.10.2019.

Puffin Safari AS ønsker å sette opp en grillhytte i Bleik havn, på Andøy kommunes areal.
Puffin Safari har vært i løpende dialog med havnemyndigheten i Andøy om plassering.
Grillhytta vil bli plassert etter havnemyndighetens anvisning slik at den ikke er til hinder for
fiskeriaktiviteten i havna. Bleik havn er regulert både som fiskerihavn og for turisttrafikk.
Det planlegges å sette opp en grillhytte på 25 kvm. Øst for kaifronten på kommunens kai.
Havneområdet på Bleik er værutsatt, og det er i dag ingen mulighet for våre besøkende å
søke ly for vær og vind når de kommer til området. Når noen må vente på tur, må de enten
vente i bilen eller ute. En grillhytte er enkel både å sette opp samt å flytte, og gir samtidig
besøkende mulighet til å drikke en kopp kaffe samt ta en matbit under tak mens de venter.
Puffin Safari AS har også behov for en enkel resepsjon der datautstyr for bookinger kan
lokaliseres.
Noen ganger koker Puffin Safari AS selvfanget fisk i forbindelse med fisketurer. Når
nordøsten eller sørvesten spiller opp, er det en stor fordel å kunne spise selvfanget fisk
under tak i stedet for utendørs.
Håper på velvillig behandling.
Mvh
Rolf Kr Solvoll

For Puffin Safari AS.

Etter dialog med teknisk etat sendte vi også formell søknad til Andøy Havn slik:
Til Andøy Havn KF
SØKNAD OM Å SETTE OPP GRILLHYTTE I BLEIK HAVN.
Puffin Safari ønsker å sette opp grillhytte i Bleik havn, på Andøy kommunes areal.
Se vedlagte søknad til teknisk avdeling i Andøy kommune. Samt svar fra Andreas Thanke.
Viser også til tidligere befaring i Bleik havn sammen med havnesjef og havnebetjent
vedrørende aktuell plassering, se kryss vedlagte kartskisse.
Den påtenkte grillhytta er 25 kvm.
Andøy havn KF må vedlegges tillatelse fra Andøy Havn KF før søknaden blir behandlet.
Mvh
Rolf Kr Solvoll
For Puffin Safari.
19.november 2020 sendte Puffin Safari vedlagte epost til teknisk avdeling:
Hei, Andreas.
Puffin Safari AS har søkt om og fått innvilget støtte hos Samskap - til kjøp av
grillhytte.
Hytta er satt i bestilling og blir levert i månedsskiftet april/mai 2021.
Vi har tidligere vært i dialog både med havnemyndighetene i Andøy samt med
teknisk etat.
Vi har fått anvist plassering i havneområdet på Bleik - på kommunens areal.
Vi fikk forståelse av at vi ville få skriftlig tilbakemelding om at alt var på plass.
Vi imøteser slik tilbakemelding i god tid før hytta skal plasseres på anvist plass.

Mvh
For Puffin Safari.
Rolf Kr Solvoll.

Deretter fikk vi orientering om at det måtte sendes dispensasjonssøknad om plassering av
grillhytta. Den ble sendt januar 2021.
Hei Andreas.
Så dispensasjonssøknaden grei ut, eller må jeg gjøre tilføyelser.?
Begrunne bedre?
Med vennlig hilsen
Rolf Kr Solvoll
For Puffin Safari.
Svaret fra teknisk avdeling:
Hei
Det blir noen uker til at vi kommer i gang med saksbehandlingen så om du ønsker å
pusse på søknaden er det tid til det.
Andreas
16. mars 2021sendte Puffin Safari vedlagte epost til Håkon Strand:
Hei.
Har nettopp snakket med Andreas Thanke på teknisk avdeling i Andøy Kommune.
Han opplyser at saksgangen krever at alt det formelle skal være i orden før det gis
endelig tillatelse til å plassere grillhytte som planlagt i havneområdet på Bleik.
Vi ble enige om at vi plasserer grillhytta midlertidig på anvist plass. Dersom det mot
formodning går slik at Puffin Safari ikke får innvilget tillatelsen som omsøkt, påtar
Puffin Safari seg å flytte grillhytte til annet sted.
Mvh
Rolf Kr Solvoll
For Puffin Safari AS.

6. februar 2020 etter flere befaringer i havna fikk Puffin Safari vedlagte epost fra Andøy
Havn ved Håkon Strand:
Hei.
Viser til søknad av 13.12.2019 fra Puffin Safari AS, Bleik, om å sette opp grillhytte på 25 m² i Bleik
havn.
Andøy Havn KF har ingen innvendinger mot tiltaket.
Søker er innforstått med at tilførselsvei til kaia ikke blir berørt av tiltaket.
Søker må selv innhente tillatelse fra Kystverket og Andøy kommune.
Med hilsen Håkon StrandHavnesjef Andøy Havn KF.

Mvh
Rolf Kr Solvoll
For Puffin Safari AS.

ANDØY KOMMUNE

Avviksrapportering drift pr 31.08.2021
Saksbehandler
Eva Nylén Fagermyr
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnummer
21/158
SAKSGANG

Møtedato

Saknr

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.

Andreas Jordell
rådmann

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret har i budsjettbehandlingen vedtatt at rådmannen skal rapportere på drifts- og
investeringsbudsjettet pr. 30.04. og 31.08.
Dette er en avviksrapport på driften for 2021, basert på regnskapet pr. 31.08.21.

Faktiske opplysninger:
Rapport fra Framsikt pr 31.08.2021 viser følgende:

Beløp i 1000

Sum generelle driftsinntekter
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto finansutgifter
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Til disposisjon
Politisk og kontroll
Rådmann og stab
Støttefunksjonen
Andenes skole
Risøyhamn skole
Barnehager
Helse og familie
NAV
Pleie og omsorg
Teknisk
Trossamfunn
Kap 7-9
Sum disponering
Merforbruk -/mindreforbruk +

Budsjett Regnskap Avvik hiå. Budsjett Årsprognose Prognose
hiå.
hiå.
2021
årsavvik
-224 093
14 692
0
17 113
1 523

-228 880
0
0
14 677
0

4 786
14 692
0
2 436
1 523

-336 140
22 038
-22 038
25 669
2 285

-341 081
22 038
-22 038
28 169
2 285

4 941
0
0
-2 500
0

-190 765
2 898
28 650
7 049
18 643
5 920
23 759
13 397
5 627
73 289
23 051
1 853
1 320
205 457

-214 203
2 770
14 025
9 903
21 691
6 423
24 831
13 092
4 801
76 061
12 826
1 643
-895
187 171

23 438
128
14 625
-2 853
-3 048
-503
-1 072
305
827
-2 772
10 225
211
2 215
18 286

-308 186
4 347
42 975
10 574
27 964
8 880
35 639
20 095
8 441
109 934
34 577
2 780
1 980
308 186

-310 628
4 343
41 643
11 578
31 012
9 383
37 001
23 534
7 602
108 976
36 055
2 464
1 981
315 574

2 442
4
1 332
-1 004
-3 048
-503
-1 362
-3 439
839
958
-1 478
316
-1
-7 387

14 692

-27 032

41 724

0

4 946

-4 945

Totaloversikt økonomi
Tabellen over viser budsjett, regnskap og avvik hittil i år (pr 31.08.21).
Budsjettet er periodisert, og regnskapet viser faktiske regnskaptall pr 31.08.21.
Videre viser tabellen årsbudsjettet for hele 2021, ny årsprognose på regnskap for 2021 etter at
enhetslederne har gjort endringer, samt avvik mellom budsjett og prognose.
Totalt for kommunen viser tabellen et prognostisert merforbruk pr 31.12.2001 på kr 4,9 mill.

Kommentar til generelle driftsinntekter/-utgifter

Skatt og rammetilskudd er justert i hht. siste prognoser/beregninger fra KS. Her er bl.a. befolkningen
pr. 01.01.2021 lagt til grunn. I tillegg er det tatt hensyn til endringene i revidert nasjonalbudsjett for
2021. Her er det gjort en oppjustering av skatteanslaget for 2021, i tillegg til at det er lagt inn
kompensasjon for koronautgifter. I utgangspunktet ville Andøy kommune fått redusert sine inntekter
fra skatt og rammetilskudd (pga. befolkningen pr. 01.01.2021), men som følge av oppjustert

skatteanslag og koronakompensasjon, viser de siste prognoser/beregninger at inntektene fra skatt og
rammetilskudd vil bli ca 6,4 mill kroner større enn budsjettert. Det antas at dette vil måtte brukes til
å dekke kommunens koronautgifter i 2021.
Inntektene fra eiendomsskatten vil bli ca 1,4 mill kroner mindre enn budsjettert i 2021. Den
budsjetterte økningen i inntekten var urealistisk høy, i forhold til det som var praktisk
gjennomførbart.
Flyktningetilskuddet forventes å bli som budsjettert. Det samme gjelder utbetalingen fra
havbruksfondet.
Det er tatt hensyn til at kommunen ikke får utbytte fra Andøy Energi i 2021.
Alle andre finansutgifter og finansinntekter antas å bli som budsjettert. Det er mulig at
renteutgiftene kan bli noe lavere enn budsjettert, men foreløpig er det for usikkert å evt. gjøre noen
endringer på finansutgifter/-inntekter.
Lønnsoppgjøret i 2021 er ikke fordelt på enhetene ennå, da lokale forhandlinger vil bli gjennomført i
oktober 2021.

Kommunens tjenesteområder
Politisk og kontroll
Kommentar til status økonomi

Politisk og kontroll forventes å være i balanse ved årets slutt.

Rådmann og stab
Kommentar til status økonomi

Rådmann og stab forventes å ha et mindreforbruk på kr 1,3 mill ved årets slutt.

Støttefunksjonen
Kommentar til status økonomi
Støttefunksjonen vil ha et prognostisert merforbruk pr 31.12.2021 på kr 1 mill.
Dette skyldes i hovedsak:
* Økte lønnsutgifter pga merarbeid/overtid ifm innføring av Visma Enterprise Plus.
* Lønn til både tidligere og nåværende økonomisjef i august og september
* Utgifter til lisenser til dobbelt opp av økonomisystemer våren 2021 (Agresso og Visma samt Arena
og Framsikt).
Dette har vært nødvendig da vi har arbeidet i både gamle og nye systemer parallellt.
* Økte datalisenser utover økonomisystemene bl.a pga nødvendige oppgraderinger.

Andenes skole
Kommentar til status økonomi
Andenes SFO

Andenes SFO sitt overforbruk har sin årsak i pandemirestriksjonene som er pålagt tjenesten fra
staten. Disse har medført kohortinndelinger ved tjenesten basert på klassetrinnstilhørighet. Ordinær
bemanning på tjenesten baserer seg på SFO-vedtektene som gir bemanningsnorm.
Da Andenes SFO har relativt få brukere som er spredt mellom flere trinn måtte kohortene skilles og
nødvendig bemanning leies inn.
På nytt SFO år gikk kommunen over i grønt nivå og bemanning vil derfor skaleres ned i henhold til
SFO-vedtektene.
Andenes skole
1. Etter en gjennomgang av lønnsutbetalinger viser det seg at flere ansatte ikke fikk utbetalt
lønn i januar. Dette ble oppdaget av den enkelte arbeidstaker som meldte fra til kommunen
om dette. Lønn ble derfor kjørt ut som forskudd, som derfor førte til at februar måneds
lønnskostnader ble høyere (registrert som dobbel lønn til noen ansatte).
tilleggskommentar: Ved en gjennomgang ble det avdekket relativt mange slike tilfeller for
både januar 2021 samt for august 2021. Dette vil vises igjen ved fastlønn 2. halvår 2021 der
avviket vil bli enda større ettersom veldig mange ansatte ikke fikk utbetalt sin lønn og
dermed måtte få forskudd. Vi bør se på rutinene rundt personalmeldinger og fastlønn slik at
vi i framtiden unngår dette.
2. Nedgang i mars skyldes dobbel registrert utbetaling i februar (pga forskudd som nevnt i
punkt 1.)
3. Økt fastlønn i april og mai skyldes at skolen fikk nye/økte behov for spesialpedagogisk
oppfølging, noe som førte til noen nye enkeltvedtak som ikke lot seg tas inn i det allerede
etablerte, og budsjetterte, tilbudet ved skolen. Dermed måtte man ansette lærer til disse
oppdragene og disse påvirket fastlønn utover våren i større grad. Det siste vedtaket som ble
effektuert var for mai måned.
I tillegg til nye spes.ped.behov ved skolen, mottok skolen en gjesteelev fra en annen kommune på
vårhalvåret som også har vedtak om spesialundervisning. Refusjon for deltagelse i ordinær- og
spesialundervisning er ikke trukket fra i denne avviksrapporteringen.

Risøyhamn skole
Kommentar til status økonomi

Barnehager
Kommentar til status økonomi

Totalt for enhet barnehager vil vi ha et merforbruk på ca. 1,4 mill kroner for 2021.
Årsak til merforbruk er i hovedsak knyttet til økte lønnsutgifter på funksjon 2790 - tiltak
funksjonshemmede barn:
•
•

4 nye barn som har fått vedtak om styrkingsressurs/spesialpedagogisk hjelp i løpet av
barnehageåret
Barn med diagnoser som har fått økt oppfølgings/ressursbehov etter nye utredninger.

Helse og familie
Kommentar til status økonomi
Ressursbehov for Covid19-håndtering er noe uforutsigbar og vil være situasjonsavhengig. Det
samme gjelder hvor mye som blir refundert av kommunens kostnader i ettertid.
Legetjenesten har overforbruk pga bemanningsutfordinger og Covid19.
Innleie av miljøterapeut for kommunalt rusarbeid i 40% stilling har fram til 31.07.21 vært dekket av
refusjon sykefravær i tjenesten (Ansvar 3112).
Stilling som kommunepsykolog har stått vakant i 2021 påvente av ny ansettelse. Mindreforbruk
knyttet til kommunepsykolog bes sees i sammenheng med innleie vikar miljøterapeut psykisk helse
og avhengighet (Ansvar 3112) fra 01.08.21.
Helsestasjonens mindreforbruk skyldes sykefravær.

NAV
Kommentar til status økonomi

Pleie og omsorg
Kommentar til status økonomi
Pleie og omsorg står med en avviksprognose på 0,9 millioner pr 31.08.21
Avviket skyldes:
•
•
•

•

•
•

Budsjettregulering på 1 million jf KS 90/2021 ikke lagt inn i budsjettet
Utskrivningsklare pasienter: 1,4 millioner
Lønnskostnader ligger over budsjett i noen avdelinger, og under i andre avdelinger. Dette
skyldes i hovedsak vakante stillinger. Innleie begrenses dersom mulig, og ofte er det
assistenter som leies inn, noe som gir lavere lønnskostnader. Overtidsutgiftene har i mange
avdelinger vært svært høye.
Fjorårets lønnsoppgjør var ikke lagt inn ved budsjettering for 2021, estimeres til å ville gi et
merforbruk i pleie og omsorg på 1,5 millioner dersom alle stillinger var besatt av riktig
fagkompetanse. Effekten av dette vises ikke da enheten har mange vakante stillinger som er
ubesatt eller midlertidig besatt av annen fagkompetanse.
Økte kostnader til lisenser; velferdsteknologi, journalsystem, fagsystem
Økte kostnader grunnet oppstart med arbeidstøy i flere avdelinger grunnet pandemien:
merkostnad estimeres til 150 000,- i vaskeriutgifter, samt 30 000,- for komplettering av
arbeidstøy

Det har vært endringer ved flere avdelinger som har ført til endret tjenestetilbud i forhold til behov
ved budsjettering, og dette påvirker også forventede inntekter til ressurskrevende brukere.
Prognosene for refusjon for ressurskrevende brukere er lagt inn restriktivt.
Endringer i behov for bemanning har ført til reduksjon i enkelte avdelinger, reduksjon er løst
gjennom naturlig turnover. Lønnsmidlene som er frigitt skal dekke inn kostnader i andre avdelinger,
samt inndekke behov for nye tjenester som ikke er iverksatt.

Tiltak
Enheten vil fremdeles jobbe for å holde kostnadene lave gjennom:
•
•

Begrenset innleie ved fravær dersom mulig
Kun innkjøp av nødvendig utstyr

Teknisk
Kommentar til status økonomi

Etterslepet på vedlikeholdet er stort ved de kommunale byggene. Både utvendig og på de tekniske
anleggene har det gått for lang tid uten ordentlig oppfølging/ vedlikehold, slik at når vi får en
driftsstopp, koster det mye å få reparert.
Noen tekniske anlegg, så som dørlåser og alarmanlegg må repareres omgående for å opprettholde
sikkerheten, da spesielt på institusjoner.
Ved Andenes skole har de tekniske anleggene vært nedprioritert over lang tid, noe som nå har
medført store ekstrakostnader for ikke å måtte stenge skolen. Vi er fortsatt ikke i mål med å få
inneklimaet bra, men vi gjør hva vi kan for å få det til å fungere optimalt.
At prognosen viser et merforbruk skyldes et forventet økt forbruk av strøm i tiden fremover og at
vedlikeholdsbudsjettet er satt for lavt.
Vaktmestrene er flinke og er bevisst ved innkjøp av varer og tjenester for å holde balanse i
regnskapet ved årets slutt, men vi må dessverre innse at flere kommunale bygg er blitt eldre og at de
tekniske anleggene har vært neglisjert.
Dette fører nå til at vi får brekkasjer som fører til store enkeltkostnader og reparasjoner, som ikke er
medtatt i budsjettene.

Trossamfunn
Kommentar til status økonomi

Korrigert prognose for Trossamfunn, viser et mindreforbruk på kr 316 000 for 2021.
Dette skyldes at tilskudd til andre trossamfunn (utenom den norske kirke) ikke kommer til å belaste
kommunen fra og med 2021.

Vurdering:
Prognoserapporten viser et antatt merforbruk totalt sett ved utgangen av året på kr 4,9 mill inkludert
kr 6,4 mill i merinntekter skatt/rammetilskudd samt mindreinntekter på kr 2,5 mill i utbytte og kr 1,4
mill i mindreinntekter på eiendomsskatt.
Enhetene har et prognostisert merforbruk på kr 7,4 mill.
Prognosen pr 01.07.20 viste et antatt totalt merforbruk på kr 14,7 mill, derav kr 17,5 mill i enhetene.
Det gjøres oppmerksom på at prognosene pr 01.07.21 var svært usikre, da det ikke var klart hvor
mye kommunen ville få i kompensasjon for Covid-19-utgifter.
Prognosen pr 30.04.21 viste et totalt merforbruk på kr 4,8 mill, og et merforbruk i enhetene på kr 9,7
mill.

Rapporten pr 31.08.21 viser at vi fortsatt er langt unna målet om en bærekraftig økonomisk drift, og
at det fortsatt er nødvendig å jobbe med endringer og andre tiltak for å ta ned driftsutgiftene.
Rådmannen ser at det er flere av de samme enhetene som hadde merforbruk i 2020 som som nå
rapporterer om prognostiserte merforbruk også i 2021.
Utgifter ifm Covid-19 blir refundert av staten, slik som i 2020, jfr kommentar til generelle
driftsinntekter.
Det forutsettes som tidligere år at enhetene som rapporterer merforbruk iverksetter tiltak for å
redusere merforbruket og at øvrige enheter så langt mulig bidrar med mindreforbruk for å bidra til et
totalt regnskapsresultat ved utgangen av året i balanse.
Framsikt ser ut til å gi bedre prognoser enn vi har hatt tidligere. Det vil derfor trolig bli mindre
differanse mellom avviksrapportene gjennom året og reellt resultat ved årsslutt.
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Spørsmål fra Yngve Laukslett (SP) om kantklipping
Spørsmål fra Yngve Laukslett (SP) om kommunens postliste

Møtedato
11.10.2021

Andøy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til Ordfører
Dato: 28.09.2021

Spørsmål om kantklipping

Kantklipping langs Bleiksveien var tydeligvis ikke en prioritert oppgave i sommer. Innfartsveien til
kommunesenteret var overgrodd, og ugress ble ikke klippet ned før juli måned nesten var passert.
«Jungel tilstander» langs hovedveien kan ikke godtas. Det er trafikkfarlig og ser ikke pent ut. Vi skal
være en trafikksikker kommune. Vi skal være en turistkommune. Vi skal være en kommune som
fremmer bolyst. Da må vi gjøre dette i praksis og ikke bare snakke om det.
Nå er kantklipping en fylkeskommunal oppgave, men jeg regner med at Andøy kommune kan gi noen
tydelige signaler omkring hva som forventes. Jeg minner også om at det er flere private aktører i
Andøy som kan overta en slik jobb dersom fylket ikke har ressurser til å selv utføre jobben.
Jeg legger også merke til at en del av brosteinen ved den nye innfartsveien til Andenes sentrum er i
ferd med å dekkes av mose og ugress. Det må gjøres en jobb med å vedlikeholde traseen til Andenes
sentrum ellers blir den fort slukt av naturen.

Spørsmål: Hva kan kommunen gjøre for at innfartsveien til kommunesenteret fremmer
trafikksikkerhet, bidrar til positive opplevelser for turister og øker bolyst til innbyggerne i
kommunen?

Yngve Laukslett
Andøy Senterparti

Andøy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til Ordfører
Dato: 28.09.2021

Spørsmål om kommunens postliste

Det er et viktig demokratisk prinsipp at skriftlig kommunikasjon til og fra de tre offentlige
forvaltningsorganene stat, fylke og kommune skal være åpen og tilgjengelig for allmenheten. I
kommunesektoren er postjournalen en viktig kilde til informasjon. Her kan innbyggere følge med på
saker av interesse, det være seg reguleringsplaner, byggeprosjekter, tilsyn, ansettelser o.l.
Når en går til hjemmesiden til Andøy kommune er det åpenbart at kommunens postjournal har et
betydelig forbedringspotensial. Dersom vi sammenligner Andøy sin journal med nabokommunen
Sortland, så har jeg vanskelig å forstå hvorfor vi har en slik bruker-uvennlig løsning i Andøy.
På nettsiden til Sortland kommune er det lekende lett å søke etter dokumenter og lese disse så
fremst de ikke er unntatt offentligheten. Dette er ikke mulig på nettsiden til Andøy kommune. Her
blir publikum presentert et dokument med «dagens post» uten at publikum har mulighet til å se eller
laste ned aktuelle dokumenter. Dersom noen ønsker å lese dokumenter i en sak så må de ta kontakt
med kommunen for å få disse tilsendt.
Politisk nivå er klar over at mange avdelinger er presset på tid og ressurser. Da vil det være et
effektiviseringspotensial å skaffe en journalløsing der brukerne selv kan søke etter og lese aktuelle
dokumenter. Slik som postjournalen er så er det nærmest umulig å følge med på en sak over tid. For
innbyggere på Sortland er dette uproblematisk.

Spørsmål: Ser ordføreren viktigheten og nytten av en brukervennlig postjournal og vil ordføreren
følge opp effektiviseringspotensialet i denne saken jf. Kommunestyrets vedtak om LEAN og
digitaliseringsstrategi.
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