ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

11.10.2021
KOMMUNESTYRESALEN
Kl. 11:00 – 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune
Knut Nordmo
Ordfører

Saksliste
Sak nr.
99/2021

Sakstittel
Referatsaker
Nr. 8 Referat fra møte den 23.09.21 i Eldrerådet
Nr. 9 Referat fra møte den 30.09.21 i Råd for personer
med nedsatt funksjonsevne.

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
FOR
ELDRERÅDET
Møtedato: 23.09.21
Møtested: Grupperom Idr.hall

Møtetid:
Saksnr:

Kl 12:30 – 14:30
25/21 – 28/21

Forfall følgende medlemmer:
Katrina Grav
Odd Einar Gulbrandsen

Følgende vara møtte:
Svein Haug

Møtende medlemmer:
Karl Øyvind Bråten
Bjørg Nordgård
Halvdan Kristiansen

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Karl Øyvind Bråten
Nina Strand, sekretær

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

Karl Øyvind Bråten
leder

Saksliste
Sak nr.
25/21
26/21
27/21
28/21

Sakstittel
Godkjenning av møtebok
Info fra Frivilligsentralen
Høsten 2021, hva skjer?
Eventuelt

Sak 25/21 Godkjenning av møtebok
Møteboken fra 15.06.2021 godkjennes

Sak 26/21
Suzannne Pettersen Informerte fra Frivilligsentralen:
«Andøy frivilligsentral er et samarbeidsorgan for frivillig arbeid i Andøy. Et kontaktpunkt og
bindeledd mellom de som frivillig ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalmiljøet og de som
har behov for bistand. Tjenestene som formidles gjennom Andøy frivillighetssentral skal
ikke erstatte kommunale omsorgstjenester, men være et supplement og en støttefunksjon
som først og fremst ivaretar de friske ressursene hos enkeltmenneskene.»
- Vil arrangere eldredag/fest i samarbeid med eldrerådet. Kommer tilbake til dette, Karl
Øyvind finner ut møtetidspunkt.
- Man kan sjekke ut «Frivilligåret 2021» og søke midler til for eksempel eldrefest.
- På Tilskuddsportalen kan det også søkes på diverse tilskudd.
- Kr 250.000,- som Frivilligsentralen har fått i tilskudd skal gå til for eksempel
kulturelle aktiviteter, fysiske aktiviteter, sosiale møteplasser, middag, foredrag osv..
- Det skal være arrangement 5 oktober på dverberg, konsert.
- Frivilligsentralen har et rom som forreninger og lag kan få låne på ettermiddagstid til
møter.

Sak 27/21 Høsten 2021, hva skjer?
-Hva er status med «Leve hele livet»?
-Skal man planlegge en eldrefest senere i høst?

Sak 28/21 Eventuelt
- Blir pensjonistforreningen på Andenes nedlagt? De har ingen som ønsker å være i
styret, og de har ingen lokaler å ha møter i. Det diskuteres om de skal slå seg sammen
med sør-Andøy og bli Andøy pensjonistforrening
- Halvdan spør ang at de ikke har nett på Kiljordheimen om pårørende skal vise beboere
bilder/film osv. Eldrerådet ser det er flere institusjoner som sliter med det
tekniske(wifi, tv osv) og at det tar lang tid å få dette reparert. Hva har kommunen tenkt
å gjøre?

- Hvordan er det med status på informasjonen til de som flytter inn på institusjoner
ang økonomiske støttetiltak?
- Hva er status på ny Helse og Sosialplan i Andøy?
- Hva er status på framdriften av de nye omsorgsboligene på Andenes?
- Hvem tar nå initiativ for at eldrerådene i vesterålen møtes? Andøy hadde møte for
alle rådene sist i Risøyhamn for ca 2-3 år siden.

Neste møte i eldrerådet planlegges til 2 november.

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
FOR
RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
Møtedato: 30.09.2021
Møtested: Grupperom idrettshall

Møtetid: 1400 - 1515
Saksnr: 13/21 – 22/21

Møtte medlemmer:
Yngve Laukslett
Halvar Rønneberg
Gunn Elin Kind
Stian Jensen
Unni Nergaard (ikke møtt)

Møtte varamedlemmer:

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Halvard Rønneberg
Linda Alsos - Sekretær

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

Halvard Rønneberg
Leder

Hovedutskrift sendes:
Medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann, formannskapssekretær og eldreråd

SAKSLISTE
13/21

Godkjenning av innkallingen

14/21

Godkjenning av saksliste

15/21

Valg av representant til prosjektgruppe

16/21

Kommunens svar til Statsforvalteren vedrørende rapport skole

17/21

Status på saker rundt lovpålagte oppgaver som ikke leveres, Psykolog-tjeneste,
Ergoterapeut

18/21

Miljøarbeidertjeneste i Andøy

19/21

Status PPT-tjenesten

20/21

Saker til Kommunestyre - Formannskap?

21/21

Orientering om arbeidet i Mental helse

22/21

Eventuelt

Sak 13/21: Godkjenning av innkallingen
Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

Sak 14/21: Godkjenning av saksliste
Saksliste godkjennes uten anmerkninger.

Sak 15/21: Valg av representant til prosjektgruppe
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne velger Halvard Rønneberg som rådets representant
i prosjektgruppen som ble opprettet etter tilsyn Andenes skole/PPT.
Rådet ber om kontinuerlig oppdatering på status i arbeidet, samt inviteres til å behandle å gi
uttalelse i saken før den behandles i formannskapet og kommunestyret.

Sak 16/21: Kommunens svar til Statsforvalteren vedrørende rapport skole
Rådet har fått seg forelagt kommunens svar på statsforvalterens kritiske rapport om forholdene ved
Andenes skole. Etter rådets oppfatning er kommunens svar grundig i sitt innhold og gir
tilbakemelding på de fleste av statsforvalterens pålegg.
Samtidig vil rådet uttrykke at ikke alle svar som gis fra kommunen gir foresatte den trygghet de føler
de bør ha i denne type saker. Eksempelvis gir kommunens svar til statsforvalteren en beskrivelse på
hvordan en ønsker å gjennomføre et tiltak, men etter rådets syn gir den ikke klare retningslinjer for
hvordan eksempelvis enkelt vedtak skal håndteres. Det uttrykkes at rutiner skal være tydelige og lett
tilgjengelig, men i denne tilgjengelighetsprosessen utelukkes foresatte og elever fra samme
tilgjengelighetsprosess jamfør avsnitt 3 på side 2 under overskriften redegjørelse.
For rådet er det vesentlig at spesialundervisningen styrkes i sin helhet og ikke bare på ledelsesnivå.
Det er derfor etter rådets oppfatning utfordrende at en ikke har fått nok personell med nødvendig
kompetanse for å gi elever med behov den spesialundervisningen de trenger med kompetent
personell. Rådet uttrykker derfor bekymring for at en bruker ufaglærte og assistenter til
spesialundervisning. Rådet forutsetter at man minst bruker pedagogisk personell til denne gruppen
elever. Kommunen må intensivere arbeidet med å etterutdanne eget pedagogisk personell til denne
kompetansen.
Rådet tar for øvrig rapporten til etterretning.

Sak 17/21: Status på saker rundt lovpålagte oppgaver som ikke leveres, Psykologi-tjeneste og
Ergoterapi.

Rådet registrerer at en hverken fra rådmannen eller administrasjonen har fått en redegjørelse på
status på etterspurte saker som ergoterapi eller psykologtjeneste. Dette beklager rådet sterkt. Rådet
forutsetter at når en ber om at saker forberedes blir dette gjort.
Samtidig ber rådet nå kommunen om å intensivere arbeidet med å få en fungerende psykologitjeneste på plass i kommunen. Rådet er av den oppfatning av at denne tjenesten må ha faste dager
der den tilbyr sine tjenester til innbyggerne i Andøy. Tjenesten bør være ambulerende slik at både de
kommunale og de private skolene samt andre kommunale instanser kan benytte tjenesten nært når
det er behov.
Rådet konstaterer at kommunen fortsatt ikke har fått på plass en kommunal ergoterapi-tjeneste i
henhold til lovpålagte oppgaver. Dette gjør at flere personer med nedsatte funksjonsevner ikke får
det tilbudet de har krav på. Rådet anbefaler derfor kommunen til snarest mulig å enten inngå ett
avklart samarbeid med andre kommuner eller aller helst ansetter egen kommunal ergoterapeut.
Dette for å sikre at innbyggerne i Andøy får den tjenesten og hjelp de har krav på.
Rådet ber om jevnlig oppdatering på status i disse saker.

Sak 18/21: Miljøarbeidertjeneste i Andøy
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse ber administrasjonen følge opp vedtak fra 2019 der
kommunestyret vedtok å opprette en miljøarbeidertjeneste også i Nord-Andøy. Rådet anbefaler at
denne tjenesten blir opprettet som en ambulerende tjeneste.
Rådet ber om tilbakemelding på status i saken.

Sak 19/21: Status PPT-tjenesten
Rådet registrerer at en hverken fra rådmannen eller administrasjonen har fått en redegjørelse på
status på etterspurt sak PPT. Dette beklager rådet sterkt. Rådet forutsetter at når en ber om at saker
forberedes til rådets arbeid så blir dette gjort.

Sak 20/21: Saker til Kommunestyre – Formannskap
Rådet registrerer at det både i formannskapet og kommunestyret er behandlet flere saker som burde
vært forelagt rådet for behandling gjennom flere år. Selv om rådets medlemmer på eget initiativ kan
fremme saker som skal opp til behandling i kommunestyret, så mener rådet at dette ikke fratar
administrasjonen ansvaret for at slike saker legges frem for behandling i rådet i forkant av
kommunestyrets eller formannskapets behandling.
Rådet ber derfor om at administrasjonen legger saker som kan ha betydning for mennesker med
nedsatt funksjonsevne frem for rådet - uten opphold. Saker som bør fremmes for rådet er saker som
kan ha betydning i forhold til universell utforming. Dette kan være reguleringssaker, byggesaker og
høringssaker av offentlig betydning som kan berøre mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sak 21/21: Orientering om arbeidet i Mental Helse
Leder i Mental Helse Andøy orienterte om det arbeidet de utfører. De opplever det som en
utfordring at innbyggerne i Andøy ikke benytter seg av de tilbudene og aktivitetene de har. Det er
veldig dårlig oppmøte på arrangementene deres og lite tilbakemelding på henvendelser til andre
aktører. Forslag fra rådet om å kanskje samarbeide med andre lag og foreninger og lage felles
arrangementer.
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 22/21: Eventuelt
Det er kommet innbydelse til konferanse til FNs internasjonale dag for personer med
funksjonsnedsettelse i Bodø 3. desember. Rådet ønsker å sende Yngve Laukslett og Stian Jensen på
konferansen. Etter kontroll av rådets budsjett for 2021 er det ikke midler til dette.
Invitere frivillighetssentralen ved Suzanne Pettersen og Torfinn Bø, orientering om aktivitet til neste
møte.
Blitt kontaktet av fontenehuset som er interessert i å starte et fontenehus i Andøy. Fontenehus er et
arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske problemer. Setter det opp som sak
til et senere møte.
Møte 10.11 Yngve og Stian kommer med saker
Møte 6.12 Budsjett og informasjon etter eventuell konferanse. Invitere frivilligsentralen ved Suzanne
Pettersen og Torfinn Bø til dette møtet.

