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Andøy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til ordfører
Dato: 04.10.2021

Spørsmål vedrørende utbygging av Lyngmoa
Hva er status vedrørende utbygging av Lyngmoa på Bleik?

Med vennlig hilsen
Tone Grav

Andøy Senterparti

Interpellasjon

Kommunestyret 11.10.2021

Miljøpartiet De Grønne Andøy
Avkorting av sosialstønad mot barnetrygd.
Andelen barn i Andøy Kommune som lever i fattigdom var i 2019 12.9 %, over 3 %
høyere enn snittet i Nordland, og trenden har i mange år vært stigende. Til tross for
dette har Andøy Kommune valgt en praksis hvor sosialstønaden avkortes mot
barnetrygden, en praksis som direkte rammer de fattigste barna vi har.
Der majoriteten av Andøys barnefamilier nylig kunne nyte godt av økt barnetrygd og
enda litt bedre råd, opplever de fattigste familiene at kommunen tar de ekstra
kronene - fordi sosialhjelpen blir kuttet med like mye som barnetrygden øker.
Barnefattigdommen er høyere i kommuner som avkorter sosialhjelpen mot
barnetrygden, og Miljøpartiet de Grønne mener at Andøy Kommune må ta arbeidet
mot barnefattigdom på alvor og endre dagens praksis.
Andøy Kommune har en utfordrende økonomi, men vi kan ikke la de svakeste
familiene i kommunen ta kostnaden. De sosiale og økonomiske konsekvensene ved
barnefattigdom er for store til at vi har råd til å ikke gjøre alt vi kan for å få bukt med
det.
Hva mener ordføreren om valget av metoden om avkorting av sosialhjelp mot
barnetrygd i Andøy kommune?
Hvordan ser ordfører for seg å bedre status for fattige barn i Andøy kommune?
Kilder:
Redd Barna, Barnetrygd for alle – unntatt de som trenger den aller mest?, 2021.
Barnefattigdom.no

Malin Abrahamsen
Miljøpartiet De Grønne, Andøy

Andøy
lokallag for Sosialistisk Venstreparti
i Andøy kommune i Nordland
Stiftet 10.03.1974

Til
Ordføreren i Andøy
SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 11. OKTOBER 2021
AVHENDING AV INNBO OG GJENSTANDER FRA GAMLE ABBS – HVA
GJENBRUKES OG HVORDAN KAN MAN AVHENDE DET ØVRIGE TIL
INNTEKT FOR Å ANSKAFFE UTSTYR TIL DET NYE SYKEHJEMMET
Det har flere ganger vært stilt spørsmål i kommunestyret om hva man skal gjøre med det
gamle bygget som ABBS nå skal tas ut av bruk. Så langt har vi som politikere ikke fått
utredning fra administrasjonen.
Likevel; det er vel nå snart klart for innplassering av inventar/utstyr i nybygget for
sykehjemmet på Åse. I den forbindelse har jeg fått spørsmål fra allmennheten og stiller til
ordfører følgende
SPØRSMÅL:
Hvordan gjenbrukes eventuelt utstyr fra det gamle sykehjembygget?
Hva gjør man med utstyr/inventar som ikke gjenbrukes: er det f.eks. mulighet til å holde åpent
salg av dette i likhet med «garasjesalg», og at inntektene av salg kan benyttes til å skaffe
utstyr som ikke er innafor vedtatt budsjett for det nye sykehjemmet?
Andøy, 05.10.2021
John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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Andøy
lokallag for Sosialistisk Venstreparti
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Stiftet 10.03.1974

Til
Ordføreren i Andøy
SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 11. OKTOBER 2021
ANSKAFFELSE AV KUNST TIL DET NYE SYKEHJEMMET
Fra media har man registrert at det er arbeid på gang for å anskaffe/velge ut kunst/utsmykking
som skal på plass i det nye sykehjembygget i Andøy.
SPØRSMÅL:
1. Hvordan tar man vare på kunst/utsmykking fra det gamle sykehjemmet?
2. Hvordan velger man ut ny kunst/utsmykking – er det utpekt en kunstfaglig komite
som foretar valget?
3. Har for øvrig Andøy kommune oversikt over kunstverk som kommunen eier;
betegnelse på kunstverk, når og hvordan anskaffet, hvor befinner objektet seg, verdi
mm.?
Andøy, 05.10.2021
John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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Andøy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til Ordfører
Dato: 05.10.2021

Spørsmål om bohjelp til unge med utfordringer

Erfaringer fra flere kommuner tilsier at oppfølgingstiltak for ungdom er lite hensiktsmessig dersom
boligsituasjonen er krevende. En tilfredsstillende bosituasjon må på plass for å lykkes med studier
eller arbeidsrettede tiltak.
Noen ungdommer og unge voksne mestrer ikke alle aspekter ved å bo og har dermed behov for
oppfølgingstjenester. Mange kommuner har derfor et botilbud og et team med miljøarbeidere til
unge med utfordringer for å trygge dem slik at de kan lære seg å bo uten å være avhengig av hjelp.
Kommunestyret er kjent med skolene i kommunen har en høy andel elevene som har behov for tiltak
som ikke kan gjennomføres innenfor rammen av den vanlige undervisningen. Det er derfor grunn til å
tro at noen ungdommer vil ha behov for oppfølging når de er ferdig med den kommunale skolen og
skal lære seg å bli selvstendige mennesker.
Spørsmål: Har kommunen oversikt over behovet for et «botilbud» der ungdommer og unge voksne
får hjelp til å lære seg å klare seg selv? Hvilke tiltak kan kommunen sette inn for å hjelpe de som har
utfordringer med å klare seg selv i egen bolig?

Yngve Laukslett
Andøy Senterparti

Interpellasjon kommunestyret 11. oktober 2021

Boligutvikling i Andøy
Etter min oppfatning har omsettingen av boliger i Andøy økt de siste årene og prisveksten har vært
positiv. Likevel opplever jeg at det er stagnasjon når det gjelder utviklingen av boligmarkedet i
Andøy. Med bakgrunn i utviklingen av næringslivet i kommunen vet vi at det vil være behov for flere
andværinger. Potensialet for etablering av nye boligformer burde derfor være til stede. Det har flere
ganger vært etterlyst en plan for utviklingen av boligmarkedet i andøy.
Gjennom Samskap og «attraktiv bostedskommune» er det nevnt flere strategier som skal bidra til
denne utviklingen. Så vidt jeg kan se er det begrenset fremdrift på dette området.
Jeg mener vi har dårlig tid. De fleste av våre nabokommuner utvikler boligmarkedet på en svært
positiv måte. Vi har ingen tid å miste for å kunne tilby andværinger et mer variert boligtilbud i
kommunen. Risikoen er at potensielle nye andværinger bosetter seg i våre nabokommuner.
Hva tenker ordføreren om dette? Hva er gjort så langt og hva tenkes videre i det korte og lange
bildet?
Etter min mening handler dette om å være proaktiv for å legge til rette for videre vekst i Andøy. Og
det handler om å ta gode initiativ for å spille ulike parter god!

Åse 05. oktober 21
Andøy Høyre
Matz Abrahamsen

Andøy
lokallag for Sosialistisk Venstreparti
i Andøy kommune i Nordland
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Til
Ordføreren i Andøy
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 11. OKTOBER 2021
OM GJERDEPLIKT OG GJERDERETT OG PROBLEMENE FOR BØNDER SOM
ER AVHENGIG AV Å BRUKE UTMARKSBEITE
I de såkalte sosiale media har det særlig de siste årene versert klager på at sau på utmarksbeite
har kommet ut på fylkesveiene eller inn i bebyggelse.
Andøyposten tirsdag 5. oktober har i reportasje om problematikken, vist til at bønder med
sauebruk opplever uhåndterlige problemer med at utmarksgjerdene forfaller eller blir tatt vekk
– og en haglskur av klager fra deler av befolkninga når sau kommer «på feil steder» som følge
av forfalne/manglende utmarksgjerder.
Fra Andøy SV ønsker vi at bruken av utmarka til beite, slik det er hevd og tradisjoner for i
uminnelige tider, skal fortsette og at kommunens arealer på denne måte skal nyttes til
matproduksjon. Likeså ser vi det viktig at kulturlandskapet, som i stor grad er formet av
utmarksbeitebruk gjennomtidene, fortsatt skal holdes i hevd.
Kommunen har landbruk som et av de prioriterte satsingsområder og det var en gledelig dag
da det i Andøyposten omtalte moderne sauefjøset til fire millioner kroner i Breivika ble tatt i
bruk i 2014. Andøy formannskap var like etter på omvisning der og ble presentert for
framtidas vyer for næringa og optimistiske bønder. Det er derfor trist at rammevilkårene for
beite ikke er bedre tilrettelagt og tilpasset en situasjon der det nesten ikke er sauebruk igjen
nord i kommunen.
SPØRSMÅL:
Hva er regelverket for gjerdeplikt/gjerderett, som åpenbart ikke fungerer i deler av Andøy
kommune?
Hva er kommunens oppgave og plikter i forbindelse med å overholde gjerdeplikten og
kan/skal kommunen intervenere og pålegge grunneiere å sørge for å holde utmarksgjerde?
Andøy, 05.10.2021
John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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Til
Ordføreren i Andøy
SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 11. OKTOBER 2021
TURISTINFORMASJONEN I ANDØY – HVA ER STATUS
Sommeren 2021 var turistinformasjonen stengt i juli måned - i en kommune som satser så vidt
sterkt på turisme som Andøy gjør.
SPØRSMÅL:
Hva er situasjonen når det gjelder turistinformasjon i tida framover; blir tjenesten/oppgaven
videreført på noen måte og under hvilke betingelser?
Andøy, 05.10.2021
John Helmersen (sign.)
møtende vararepresentant for Andøy SV
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