ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

22.11.2021
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.
114/2021

124/2021
125/2021

Sakstittel
Referatsaker
Nr. 3 Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget den
17.06.21
Nr. 4 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet den 02.11.21
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Torfinn Bø angående rekruttering av
nødvendig kompetanse

ANDØY KOMMUNE

Referatsaker
Saksbehandler
Greta Jacobsen
Saksnr.
114/2021

Arkivsaksnummer
21/1151
Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.11.2021

Forslag til vedtak:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Gjenpart av brev fra Norsk Bobil og Caravan Club Avd. Andøy, til Reno Vest IKS
Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget den 09.06.21
Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget den 17.06.21
Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.21

Referatene tas til etterretning.

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget

Møtested: rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 17.6.2021
Varighet: 11.00 – 13.05
Møteleder: John Helmersen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer
1.
2.
3.
4.
5.

John Helmersen (SV) (leder)
Hans Furfjord (H) (nestleder)
Tore Benjaminsen (SP)
Birgit Karlsen Eira (AP)
Malin Torset Abrahamsen (MDG)

Varamedlemmer
1.
2.
3.
4.
5.

Egil Brensholm (AP)
Øyvind Hansen (SP)
Ann-Christine Theodorsen (SV)
Bente Brunborg (H)
Anders Stave (MDG)

Fra utvalget møtte:
John Helmersen
Hans Furfjord
Tore Benjaminsen
Birgit Karlsen Eira
Ann- Christine Theodorsen

Ikke møtt:

Fra den politiske ledelse møtte:
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Fra administrasjonen møtte:

Fra kommunerevisjonen møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Seniorrådgiver Tage Karlsen
Daglig leder Inger Johansen
Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Behandlede saker:

Saknr.

Saknr.
27/21
28/21
29/21
30/21

Tittel

Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 9.6.2021
Kontrollutvalgets uttalelse om Andøy kommunes årsregnskaper og årsberetning
for 2002 – ny behandling
Kontrollutvalgets uttalelse om Andøy Havn KFs årsregnskap og årsberetning for
2020 – ny behandling.
Eventuelt
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Sak 27/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE
9.6.2021
Innstilling:
Protokollen fra møtet 9.6.2021 godkjennes.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Protokollen fra møtet 9.6.2021 godkjennes.
(møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 17.6.2021)

Sak 28/21
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ANDØY KOMMUNES
ÅRSREGNSKAPER OG ÅRSBERETNING FOR 2020 – NY BEHANDLING
Innstilling:
1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse
til Andøy kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapene og årsberetningen.
Behandling:
Brev av 16.6.2021 fra kommunerevisoren ble foreslått fremlagt i møtet av
sekretariatet.
Sekretariatet foreslo at møtet ble lukket med hjemmel i
kommunelovens § 11-5. 3. ledd bokstav a under fremleggelsen av brevet. Spørsmålet
om lukking av møtet ble behandlet av utvalget, som vedtok lukking. Vedtaket var
enstemmig.
Mottak av vedtak om dispensasjon fra kvalifikasjonskrav fra Kommunal- og
regionaldepartementet av 14.1.2008 ble orientert om i møtet.
Tore Benjaminsen fremsatte følgende forslag til nytt siste avsnitt i kontrollutvalgets
uttalelse:
«Kontrollutvalget registrerer sekretariatets anmerkninger og tilrår likevel at
kommunens årsregnskaper og årsberetning for 2020 fastsettes slik de foreligger.»
Det ble stemt over alle avsnittene i uttalelsen inntil siste avsnitt.
Det ble stemt mellom Tore Benjaminsens forslag og forslaget til siste avsnitt i det
utsendte forslaget fra sekretariatet.
Sekretariatets forslag ble vedtatt med fire mot en stemme.
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Kontrollutvalgets uttalelse tas inn som punkt 1 i vedtaket.
Kontrollutvalget vedtok deretter innstillingens pkt. 2 enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalgets uttalelse om Andøy kommunes årsregnskaper og
årsberetning for 2020, ny behandling
Kontrollutvalget har i møte 17.6.2021 på nytt behandlet Andøy kommunes
årsregnskaper og årsberetning for 2020. Dette som følge av at det er avgitt ny
revisjonsberetning.
Kontrollutvalget avgir med dette ny uttalelse om Andøy kommunes
årsregnskaper og årsberetning for 2020.
Grunnlaget for behandlingen har vært årsregnskapet til kommuneskassen i
Andøy
kommune,
konsolidert
årsregnskap,
årsberetningen
og
revisjonsberetningen datert 9.6.2021.
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet til kommunekassen i Andøy
kommunes for 2020 er gjort opp i balanse og med et negativt netto
driftsresultat på 8,126 million kroner. Kommunens konsoliderte årsregnskap
er gjort opp i balanse og med et negativt netto driftsresultat på 8,157 million
kroner. I kommuneloven er det nye bestemmelser om avslutning av
årsregnskapet, noe som innebærer at driftsresultatet disponeres i årets
regnskap, og ikke året etter, som tidligere.
Rådmannen har i årsberetningen beskrevet og analysert kommunens
økonomiske situasjon. Kommunens økonomi oppsummeres som utfordrende.
Kontrollutvalget har ansvar å påse at kommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Ny revisjonsberetning er gitt 9.6.2021 og erstatter
revisjonsberetningen datert 15.4.2021. Ny beretningen er avgitt med positiv
konklusjon, men med to forbehold tilknyttet årsregnskapet. I tillegg er det gitt
ei presisering tilknyttet interne rutiner.
Bakgrunnen for at den nye beretningen inneholder to forbehold og en
presisering er ikke tilkjennegitt av revisor. Den nye beretningen har også
mangler for så vidt gjelder formkrav og innhold. Det fremstår uklart hva
revisor konkluderer på, hvordan han konkluderer og strukturen i beretningen
er rotete, noe som vanskeliggjør forståelsen av hva revisor ønsker å
kommunisere i beretningen. Dette er nærmere beskrevet i saksframlegget i
kontrollutvalgssaken.
På bakgrunn av ovenstående kan kontrollutvalget ikke tilrå at kommunens
årsregnskaper og årsberetning for 2020 fastsettes slik de foreligger.
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2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapene og årsberetningen.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen,
17.6.2021)

Sak 29/21
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ANDØY HAVN KFs
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020 – NY BEHANDLING
Innstilling:
1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse
til Andøy Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet og årsberetningen.
Behandling:
Tore Benjaminsen fremsatte følgende forslag til ny siste avsnitt i kontrollutvalgets
uttalelse:
«Kontrollutvalget registrerer sekretariatets anmerkninger og tilrår likevel at
kommunens årsregnskaper og årsberetning for 2020 fastsettes slik de foreligger.»
Det ble stemt over alle avsnittene i uttalelsen inntil siste avsnitt.
Det ble stemt mellom Tore Benjaminsens forslag og forslaget til siste avsnitt i det
utsendte forslaget fra sekretariatet.
Sekretariatets forslag ble vedtatt med fire mot en stemme,
Kontrollutvalgets uttalelse tas inn som punkt 1 i vedtaket.
Kontrollutvalget vedtok deretter innstillingens pkt. 2 enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalgets uttalelse om Andøy Havn KFs årsregnskap og
årsberetning for 2020, ny behandling.
Kontrollutvalget har i møte 17.6.2021 behandlet Andøy Havn KFs
årsregnskap og årsberetning for 2020. Dette som følge av at det er avgitt ny
revisjonsberetning.
Kontrollutvalget avgir med dette ny uttalelse om Andøy Havn KFs
årsregnskap og årsberetning for 2020.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets
årsberetning og revisjonsberetningen datert 9. juni 2021.
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Kontrollutvalget har merket seg at Andøy Havn KFs regnskap for 2020 er
gjort opp i balanse og med et negativt netto driftsresultat på kr 31.000. I
kommuneloven er det nye bestemmelser om avslutning av årsregnskapet, noe
som innebærer at driftsresultatet må dekkes i årets regnskap, og ikke året
etter, som tidligere. Inndekking av negativt driftsresultat er gjennomført ved
disponering av tidligere års overskudd.
Kontrollutvalget har også merket seg at årsregnskapet og årsberetningen ikke
er avlagt i henhold til gjeldende frister. Foretakets økonomiske resultat,
tallstørrelser og regnskapsposter er i liten grad kommentert i årsberetningen,
og inneholder ikke den informasjon som kommuneloven krever.
Kontrollutvalget har ansvar å påse at kommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Ny revisjonsberetning er gitt 9.6.2021 og erstatter
revisjonsberetningen datert 15.4.2021. Ny beretning er avgitt med positiv
konklusjon om årsregnskapet. Når det gjelder uttalelse om andre forhold har
revisor konkludert med forbehold om budsjettet og gitt en presisering
tilknyttet årsberetningen.
Bakgrunnen for at den nye beretningen inneholder forbehold og presisering er
ikke tilkjennegitt av revisor. Den nye beretningen har også mangler for så
vidt gjelder formkrav og innhold. Det fremstår uklart hva revisor konkluderer
på, hvordan han konkluderer og strukturen i beretningen er rotete, noe som
vanskeliggjør forståelsen av hva revisor ønsker å kommunisere i beretningen.
Dette er nærmere beskrevet i saksfremlegget i kontrollutvalgssaken.
På bakgrunn av ovenstående kan kontrollutvalget ikke tilrå at foretakets
årsregnskap og årsberetning for 2020 fastsettes slik de foreligger.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet og årsberetningen.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen,
17.6.2021)

Sak 30/21
EVENTUELT
Utvalgets leder orienterte om at kontrollutvalgets vedtak om presentasjon av
kontrollutvalget på kommunens hjemmeside er fulgt opp av rådmannen, og at
presentasjon nå er publisert.

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
FOR
ELDRERÅDET
Kl 12:00 – 13:45
29/21 – 37/21

Møtedato: 02.11.21
Møtested: Grupperom Idr.hall

Møtetid:
Saksnr:

Forfall følgende medlemmer:
Katrina Grav
Odd Einar Gulbrandsen
Halvdan Kristiansen

Følgende vara møtte:
Svein Haug
Kåre Sivertsen
Signe Åbergsjord

Møtende medlemmer:
Karl Øyvind Bråten
Bjørg Nordgård

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.
29/21
30/21
31/21
32/21
33/21
34/21
35/21
36/21
37/21

Sakstittel
Godkjenning av møtebok
Referatsaker
Kosthold og ernæring for eldre i kommunen
Framgang sykehjem?
Framgang omsorgsboliger?
Lokaler til møter for eldre
Info ang «Spaserstokken» ved Sindre Wolf
Budsjettmøte
Eventuelt

Sak 30/21 Godkjenning av møtebok
Møteboken fra 23.09.2021 godkjennes
Kommentar: Ang møte med frivilligsentralen: Har ikke møttes ennu men håper å finne et tidspunkt for å
kunne diskutere å gjennomføre en eldrefest, og også bli enig om hvem står for å arrangere en eldredag til
neste år.

Sak 31/21 Kosthold og ernæring for eldre i kommunen
Andenes og Åse har kjøkken som lager mat og de som bor på institusjonene har mulighet å få mat om de er
sulten utenom faste måltider. Det oppleves at kostholdet og matsituasjonen for eldre i Andøy er god. Ang
hjemmeboende håper vi at de som har behov får varm mat kjørt hjem fra kommunen.

Sak 32/21 Framgang sykehjem
Håper på at det kan komme inn beboere over nyttår. Er inne i en innkjøringsperiode nå.

Sak 33/21 Framgang omsorgsboliger
21 Teknisk sjef informerer:
Vil ha en faglig vurdering av det prosjektet som er pr. i dag og evnt andre løsninger.
Det er en del planmessige utfordringer ang parkering og trafikkavvikling. Det foreligger en klar risiko for at
trafikale og parkeringsmessige forhold ikke vil kunne løses uten betydelige kostnader.
Andenes helsesenter har et stort vedlikeholdsbehov. Utfordringen i prosjektet er at det ikke er allokert
midler til rehabilitering av den eldre bygningsmassen, og at det er uheldig å bygge nye omsorgsboliger uten
å heve standarden på eldre bygningsmasse. Administrasjonen ønsker å få kartlagt hvilke
vedlikeholdsoperasjoner som må utføres, og kalkulere disse.
Dersom bygningen skal bygges om til omsorgsboliger med dagens standard, vil ulike forsksriftskrav og
Husbankens regler for tilskudd medføre at antall omsorgsboliger halveres i det rehabiliterte arealet.
Husbankens regler for tilskudd nekter kommunen å redusere antall omsorgsboliger for en 10-års periode,
dette innebærer at kommunen evnt må erstatte bortfalne omsorgsboliger med nye på en annen lokalsjon.
Dette er et senario som bør unngås.
Administrasjonen ønsker å se på et alternativ der en både bygger nye og erstatter gamle omsorgsboliger
på en ny lokasjon
Administrasjonen ønsker også å utrede et alternativ der man samlokaliserer flere ulike helsetjenester som i
dag er spredt på hele Andenes i et nytt helsehus.
(vedlagt referatet er hele saksframlegget ang Omsorgsboliger Andenes)

-Vedtak
Eldrerådet ønsker at det fortsettes med nåværende planer. Ønsker ikke at omsorgsboligene omlokaliseres
til en annen plass. Vi regner med at de evnt nye planene vil bli lagt inn i planbudsjettet.

Sak 34/21 Lokaler for møter til eldre
Andenes pensjonistforening er startet opp igjen med hjelp fra Sør-Andøy pensjonistforening. Utfordringen
er å finne en egnet plass. Det kan holdes møter/klubbkvelder på frivilligsentralen sine lokaler, men pr i dag
er det ikke plass til så mange i lokalene. Ønsker at kantinen i Idrettshallen på Andenes kan brukes til
klubbkvelder for de eldre.

Sak 35/21 Info ang «Spaserstokken»
Avdelingsleder for kultur kunne ikke komme pga annet møte. Eldrerådet ønsker at de pengene det skulle søkes
om til underholdning på eldredagen, kan bli brukt til juleunderholdning på institusjoner.

Sak 36/21 Budsjettmøte
Torsdag 9 desember blir det budsjettmøte i eldrerådet. Det blir i forbindelse med julemiddag på Lysthuset.
Både medlemmer og varamedlemmer møter kl 11:30- møte, og kl 14:00 middag.

ANDØY KOMMUNE

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Saksbehandler
Kirsten Lehne Pedersen
Utvalg
Kommunestyret
Vedlegg:
Dok.dato
13.07.2021
13.07.2021

Arkivsaksnummer
21/825
SAKSGANG

Møtedato

Tittel
Årsmelding for kontrollutvalget 2020
Kontrollutvalgets behandling av utvalgets årsmelding for 2020
- sak 03 21

Saknr

Dok.ID
168056
168057

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 18.02.21 gitt slik enstemmig innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar årsmelding 2020 for Andøy kontrollutvalg til orientering.

Andreas Jordell
rådmann

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 var behandlet i kontrollutvalget i møte 18.02.21, men
er ikke behandlet i kommunestyret ennå.
Årsmeldingen og behandlingen i kontrollutvalget er vedlagt.

ANDØY KOMMUNE

Spørsmål og interpellasjoner
Saksbehandler
Greta Jacobsen
Saksnr.
125/2021

Arkivsaksnummer
21/1151
Utvalg
Kommunestyret

Spørsmål fra Torfinn Bø angående rekruttering av nødvendig kompetanse

Møtedato
22.11.2021

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

torf.boe@gmail.com
tirsdag 9. november 2021 11:24
Knut Nordmo
Greta Jacobsen
Spørsmål til kommunestyret 20.11.2021

Jeg registrere at Andøy kommune opplever problemer med å rekruttere nødvendig kompetanse
på flere fagområder. Dette gjelder f eks:
• Sykepleierkompetanse
• Lærere med godkjent utdanning.
• Kommunepsykolog
Også på andre fagfelt trenges fagkompetanse.
Kampen om arbeidskraften vil bli hard i årene framover. Jeg registrerer at mange kommuner nå
lanserer ulike incentiver i stillingsannonser for å gjøre seg mer «lekker» på arbeidsmarkedet.
Det har også noen av våre nabokommuner gjort.
Mitt spørsmål blir derfor:
Har Andøy kommune som organisasjon noen strategi for å posisjonere seg i på en positiv måte
på framtidens arbeidsmarked?
Torfinn Bø
Andøy Senterparti

