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Arbeiderpartiet vil ha svar fra rådmannen
Kan og bør 
formannskaps-
sekretæren 
engasjere seg 
politisk?

I forhold til dette prin-
sipielle spørsmålet har 

Andøy Arbeiderparti og 
Høyre-ordfører Jonni 
Helge Solsvik gjennom 
leserinnlegg i Andøypos-
ten vist at de har ulike 
meninger omkring dette. 
Nå krever Ap i et brev 
til rådmannen at han 
fremmer sitt syn i saken 
i god tid før neste møte i 
formannskap og kommu-
nestyre.

Tony Gulla Sivertsen

Det er et leserinnlegg med titelen 
«Andøy Arbeiderparti: Enkelte 

blir millionærer, andre får ingen 
ting», undertegnet av Kjell-Einar 
Johansen, som er fungerende for-
mannskapssekretær og sekretær 
for kommunestyret i Andøy, som 
har fått Andøy Arbeiderparti til å 
sette fokus på forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå i 
kommunen.

Leserinnlegg
I leserinnlegget kommer Johan-
sen med utsagn som «Arbeider-
partiet overrasket nylig med en 
egen (forhåpentligvis) faglig vur-
dering av radarlokalisering som 
lander på at Andhue er bedre 
egnet enn Røyken. Når de nå er i 
gang med en ny faglig vurdering 
(spørreundersøkelsen om vind-
kraft) basert på eget statistisk 
materiale blir man skuggeredd».

«Det ville vært fi nt om Arbei-
derpartiet kunne gitt uttrykk for 
at de forstår - og respekterer - at 
lokaldemokratiet også innbefat-
ter innbyggere/velgere som ikke 
direkte berøres negativt av en 
vindkraftutbygging og at konse-
kvensene av et NEI - kombinert 
med at dagens kommuneøko-
nomi - vil være meget destruktiv 
og ødeleggende for brukerne av 
de fl este kommunale tjenester i 
Andøy» og «Skal bli spennende 
å se om Andøy Arbeiderparti er 

i ferd med å utvikle seg til det 
største og dermed også mest ska-
delige NEI-partiet i Andøy - med 
et nei til både radar og vindpark. 
Jeg håper ikke det. Det vil i så 
fall være et meget tydelig tegn 
på at de stortrives i opposisjon 
og har et sterkt ønske om å forbli 
der. Noe som etter hvert begyn-
ner å bli mer og mer forståelig».

Ikke illojalt å ytre seg
Utsagnene over fi kk Arbeider-
partiets ordførerkandidat Rolf 
Solvoll til å reagere. Han stilte i 
et leserinnlegg i påfølgende avis 
spørsmål om leserinnlegget til 
Johansen, som han mener bærer 
preg av å være «en svertekam-
panje mot Andøy Arbeiderparti».

Er et slik leserinnlegg forene-
lig med Johansens funksjon som 
formannskapssekretær og sekre-
tær for kommunestyret, spør 
Solvoll, som også skrev at Arbei-
derpartiet forventet at ordfører og 
rådmann tar seg en prat med ham 
om hans opptreden.

– Ja, vi forventer faktisk at det 
allerede har medført reaksjoner. 
For med slike roller som Johan-
sen har handler dette om habili-
tet, upartiskhet og dømmekraft 
- hos en sentralt plassert ansatt 
i kommunen, skrev Solvoll. Han 
fi kk i et leserinnlegg 5. juli, svar 

fra ordfører Jonni Helge Solsvik, 
som mener at Johansen ikke har 
opptrådt illojalt i forhold til sin 
arbeidsgiver, Andøy kommune. 
Et vurdering som rådmannen i 
følge ordføreren er enig i.

– Det er min oppfatning helt 
klart at Johansen ikke har opp-
tråd klanderverdig i forhold til 
sin arbeidsgiver. Han er selv-
følgelig i sin fulle rett når han 
velger å ytre seg gjennom et avis-
innlegg, slik han har gjort, skri-
ver ordføreren i leserinnlegget.

– Ikke akseptabelt
I et brev til rådmannen presiserer 
styret i Andøy Arbeiderparti, at 
de ikke har hevdet at Johansen 
har opptråd illojalt i forhold til 
arbeidsgiver, men at de reagerer 
på at politiske partier kan risikere 
å havne i politisk duell i pressen 
med sekretæren for kommunesty-
ret og formannskapet.

– Enten et parti er i posisjon eller 
i opposisjon fi nner Arbeiderpartiet 
det både upassende, uhørt og ikke 
akseptabelt at formannskapssekre-
tæren engasjerer seg politisk i form 
av leserbrev i pressen med utspill 
mot enkelt parti.

– Formannskapssekretæren 
er og må være en politisk nøy-
tral person. Deler rådmannen 
denne oppfatningen, spør styret 

i Andøy Arbeiderparti i brevet 
til rådmannen. De skriver også 
at når en garvet politiker som 
ordfører Jonni Helge Solsvik, er 
av en annen oppfatning, så har de 
kontaktet et knippe tidligere for-
mannskapssekretærer, rådmenn 
og ordførere i Nordland og Troms 
for å få deres vurdering av et slik 
prinsipielt spørsmål, for som de 
skriver i brevet.

– Kan Arbeiderpartiet være 
helt på villspor?

– Forventer svar
I brevet skriver styret i Andøy 
Arbeiderparti ikke hvilke svar 
de fi kk fra de som ble kontaktet, 
på det prinsipielle spørsmålet om 
formannskapssekretæren kan 
og bør engasjere seg politisk, 
og fremme kritikk mot et partis 
handtering av vanskelige poli-
tiske spørsmål.

– Nå skal vi i fred og ro la 
rådmannen i Andøy svare. Vi 
forventer imidlertid å få svar på 
vår henvendelse i god tid før neste 
møte i formannskap og kommu-
nestyre, og følger den situasjonen 
som har oppstått nøye, avslutter 
styret i Andøy Arbeiderparti 
brevet til rådmannen. Det lykkes 
ikke Andøyposten å få noe kom-
mentar fra rådmannen onsdag 
ettermiddag.

– Lavfrekvent støy fra 
møller er skadelig!
Portugisiske 
eksperters
konklusjon i ny 
rapport

Bjørnar Nicolaisen i Bevar 
Andmyran sier forskerne 

er uvanlig sterke og klare i 
sin konklusjoner - etter å ha 
forsket på skadevirkningene 
av lavfrekvent støy. – De 
dokumenterer at lavfrekvent 
støy medfører helsefare for 
både barn og voksne. For-
skernes funn underbygger det 
vi har hevdet i lang tid. De 
mener man må måle infra-
lyd og lavfrekvent støy ved 
prosjekter der det kan oppstå. 
Den usynlige faren må tas 
svært alvorlig, sier Nicolai-
sen.

Alf Ragnar Olsen

Rapporten «Public Health and 
noise exposure: the importance 
of low frequency noise» skal 
presenteres på en støykongress 
i Istanbul i slutten av august. 
Bevar Andmyran har imidlertid 
engasjert seg for at politikerne i 
Andøy skal få innsyn i rappor-
ten før de treffer sin beslutning 
om Andmyran-prosjektet.

– Må måle lavfrekvent støy
Bjørnar Nicolaisen mener rap-
porten er både skremmende og 
høyst relevant. Han påpeker at 
ekspertene fremsetter sterk kri-
tikk mot metodene som benyttes 
i støymålinger - som for Andmy-
ran og andre vindkraftanlegg.

– De portugisiske ekspertene 

mener rapportens funn gjør det 
nødvendig å endre metodene som 
benyttes i slike målinger. Hittil 
har man bare tatt hensyn til støy 
som er hørbart for det menneske-
lige øret. Når det nå dokumente-
res at menneskekroppen tar skade 
av lavfrekvent støy - må man også 
ta hensyn til dette.

– I rapporten har de portugisiske 
forskerne Mariana Alves-Pereira 
og Nuno A.A. Castelo Branco 
undersøkt og analysert to familier 
- og nøye kartlagt den lavfrekvente 
støyen familienes boliger er utsatt 
for. Den ene familien - mor, far 
og en 10-årig sønn - bor nær en 
kornmølleterminal ved Lisboa. 
Alle tre har lidelser som følge av at 
de er utsatt for infralyd og lavfre-
kvent støy (ILFN) - og har utviklet 
vibroakustisk sykdom (VAD).

– Dette er alvorlige saker. Sen 
epilepsi, neseblødninger, tac-
hykardi samt muskel- og ledds-
merter uten åpenlys årsak tross 
vedvarende klager fra pasienten 
- er normalt hos VAD-pasienter.

Faresignal etter et halvt år
Forskerne undersøkte også en 
familie som bor nær en vindpark 
som ble satt i drift i november 
2006. Alves-Pereira og Branco 
fant at etter å ha blitt utsatt for 
infralyd og lavfrekvent støy fra 
vindparken i et halvt års tid - 
med betydelig færre og mindre 
vindmøller enn Andøyran skal få 
- var det urovekkende helsemes-
sige lidelser å fi nne.

– Et halvt år etter at vindmøl-
lene ble satt i drift mottok forel-
drene ei bekymringsmelding fra 
skolen hvor deres 12-årige sønn 
gikk. Skolen hadde registrert 
drastisk nedgang i hans hukom-
melse og konsentrasjonsevne, 
og hans overveldende tretthet 
- til og med i gymnastikkti-
mene. Skolen spurte foreldrene 
om gutten fi kk nok søvn om 
nettene.

– Støymålinger av ILFN i 

denne familiens hjem, viser større 
forekomster av lavfrekvent støy 
og infralyd enn i boligen der alle 
tre familiemedlemmer har fått 
diagnosen vibroakustisk sykdom 
(VAD). Forskerne konkluderer 
med at dersom denne familien blir 
boende ved vindparken - vil også 
de utvikle vibroakustisk sykdom.

– Forskerne konkluderer også 
med at akustiske fenomener er 
istand til å indusere irreversibel 
patologi som ikke er relatert til 
klassiske hørselsskader - men 
andre endringer i menneskekrop-
pens vev og karsystem.

– Politikerne må ta hensyn
Nicolaisen opplyser at rapporten 

vil bli offentliggjort på Bevar 
Andmyrans nettsted.

– Interesserte kan etter 
hvert lese rapporten på 
www.bevarandmyran.com - der 
den blir lagt ut. Jeg er glad denne 
vitenskapelige dokumentasjonen 
kommer nå. Det er opplagt jeg 
forventer at politikerne i Andøy 
vil tillegge dette betydelig vekt.

– Samtidig synes jeg det er leit 
at enkelte uten forbehold hilser 
vindkraftindustri nær bebyggel-
sen langs Andmyran velkommen. 
Dette bør være en vekker for dem. 
Jeg er spesielt engstelig på vegne 
av dem som har eller planlegger 
å få barn - og som bor i området. 
Rapporten viser at vibroakustisk 

sykdom rammer både barn og 
voksne, og at konsekvensene blir 
mer alvorlig dess lengre tid man 
utsettes for denne usynlige faren, 
sier Nicolaisen.

– Rapporten har medført at 
i andre land har man økt mini-
mumsavstanden for etablering av 
vindparkanlegg. I tillegg mener 
forskerne at infralyd og lavfre-
kvent støy må måles og hensyntas 
når skadene nå er dokumentert. 
Det ber jeg politikerne i Andøy 
legge spesielt merke til. De har et 
stort ansvar å ivareta, slår Nico-
laisen fast.

SKREMMENDE OG VIKTIG: – De portugisiske forskerne Alves-Pereira og Castelo Branco har i sin 
rapport gjort viktige funn. De påviser at infralyd og lavfrekvent støy kan forårsake en rekke lidelser - 
karakterisert som vibroakustisk sykdom. Epilepsi, muskelsmerter og neseblødninger er bare noe av det 
voksne og spesielt barn da kan rammes av. Den usynlige faren som lavfrekvent støy og infralyd utgjør 
er noe politikerne i Andøy må ta på alvor, sier Nicolaisen. (Foto: Alf Ragnar Olsen)


