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 Økonomisjef Trond Robertsen 
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 Eldrerådets leder Fredrik Schreier 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
  
 Sunniva Dahl ble valgt til å underskrive protokollen. 
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30/12  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om Eldrerådets tilstedeværelse i møte etter politisk omorganisering. 

 

Ref. innstilling. 

 

Tor Adersen ønsket nærmere orientering om referat 5 og 10 på utsendt referatliste. 

Ordfører orienterte og besvarte spørsmål. 

 

Ordfører orienterte videre om kommunens pant i et konkursbo der panet er til hinder for at 
boet kan selge tomter til interessert kjøper. 

 

Formannskapet gir ordfører myndighet til å frafalle kommunens pant i aktuelle tomt dersom 
det er anledning til slikt innen aktuelle situasjon. 

 

Enstemmig vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

 
  
31/12  

ÅRSRAPPORT 2011 BØ KOMMUNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Foreløpig Årsrapport for 2011 tas til orientering. 
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Behandling: 
Ref. innstilling. 

Rådmannen orienterte om at rapporten ikke er det endelige dokumentet da regnskapet ikke er 
avsluttet. Dette kan medføre endringer spesielt for rammebetingelsene. 

 

Etatslederne og ordfører orienterte og besvarte spørsmål. 

 

Vedtak: 

Foreløpig Årsrapport for 2011 tas til orientering. 
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TERTIALRAPPORT 01/12 

 

 

Forslag til vedtak: 

Tertialrapport 01/12 tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Rådmannen orienterte. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tertialrapport 01/12 tas til orientering. 
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EIENDOMSKATT BØ 

 

 

Forslag til vedtak: 

- Det innføres eiendomsskatt i Bø kommune fra 2013 
- Eiendomsskatt utskrives til hele kommunen.  
- Arbeidet med taksering startes i august 2012, innenfor rammen av gjeldende lov og 

regelverk  
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra ordfører: 

Eiendomsskatt innføres ikke i Bø kommune. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det innføres ikke eiendomsskatt i Bø kommune. 
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SKOLESTRUKTUR 

 

 

Forslag til vedtak: 

Eidet og Straume barneskoler slås sammen til en barneskole med lokalisering på Straume fra 
skoleåret 2013/2014. 
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Rådmannen legger frem en egen detaljert utredning på strukturendringen innen utgangen av 
2012, hvor målsetningen er en årlig økonomisk besparelser på 2,5 mill. innenfor skole og 
barnehageavdelingen. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra ordfører: 

Formannskapet vedtar å utsette sak om skolestrukturen til formannskapet 14. juni 2012. Tiden 
brukes til å arbeide politisk med forankring og god dialog med FAU og samarbeidsutvalg i 
Eidet området. Administrasjonen arbeider videre med økonomiplan-prosessen i henhold til 
sakens innstilling. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar å utsette sak om skolestrukturen til formannskapet 14. juni 2012. Tiden 
brukes til å arbeide politisk med forankring og god dialog med FAU og samarbeidsutvalg i 
Eidet området. Administrasjonen arbeider videre med økonomiplan-prosessen i henhold til 
sakens innstilling. 
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SAMLOKALISERING AV VINJE OG FJÆRVOLL BARNEHAGE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det igangsettes planlegging i 2012 med sikte på oppføring av tilbygg til Vinje barnehage avd. 
2 (ved Steine skole). Tilbygget ferdigstilles innen august 2013.  

 

Prosjektet innarbeides i budsjett og økonomiplanen med en samlet kostnadsramme på  

kr 4.260.000,-.  Kostnaden finansieres med låneopptak.  
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Samlet barnehageareal i nye Vinje barnehage skal dekke behovet for 43 barnehageplasser i 
Steine skolekrets. Fjærvoll og Vinje barnehage avd. 1 legges fra samme tidspunkt ned. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Tor Andersen: 

 

1. Det settes ikke i gang planlegging som tar sikte p oppføring av tilbygg til Vinje 
barnehage avd. 2. 

2. For å utnytte kapasiteten i Fjærvoll barnehage legges Vinje barnehage ned og barna 
overføres til Fjærvoll. 

3. Evnt. inntekter ved salg av Vinje 1 brukes til oppgradering / tilpasninger for å 
gjennomføre tiltaket. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble innstillinga vedtatt med 4 mot 1 stemmen. 

 

Vedtak: 

Det igangsettes planlegging i 2012 med sikte på oppføring av tilbygg til Vinje barnehage avd. 
2 (ved Steine skole). Tilbygget ferdigstilles innen august 2013.  

 

Prosjektet innarbeides i budsjett og økonomiplanen med en samlet kostnadsramme på  

kr 4.260.000,-.  Kostnaden finansieres med låneopptak.  

 

Samlet barnehageareal i nye Vinje barnehage skal dekke behovet for 43 barnehageplasser i 
Steine skolekrets. Fjærvoll og Vinje barnehage avd. 1 legges fra samme tidspunkt ned. 
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BØKS AS - NÆRINGSUTVIKLING ETTER OMSTILLINGSPERIODE N 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune avslutter felles omstillingsarbeid gjennom Bøks AS pr. 31.12.2012.  
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Bø kommune foreslår i eiermøte juni 2012 for øvrige eiere av selskapet at Bøks AS avvikles 
pr. samme dato.  Dersom formelle forhold gjør at dette tidspunktet ikke er mulig, avikles 
selskapet så snart som formelt mulig.   

Det forutsettes at aksjekapital ikke er benyttet til drift, og denne tilbakeføres aksjonærene iht. 
eierandel. 

Dersom øvrige eiere ønsker videreføring av selskapet, legger Bø kommune aksjer i selskapet 
ut for salg, i henhold til bestemmelser i vedtekter. 

Avslutning av felles omstillingsperiode, pr. 31.12.12 gjennomføres ved: 

• Igangsatte prosjekter som ikke er avsluttet pr avviklingsdato, overføres til den 
kommunen hvor prosjektet er lokalisert.  Innvilget finansiering følger prosjektet. 

• Eventuelle fellesprosjekter gjeldende begge kommunene overtas av kommunene i 
fellesskap, og videreføres/ avsluttes innenfor enighet mellom disse. 

• Ikke benyttede omstillingsmidler deles 50/50 mellom kommunene. 

Bø kommune innleder et samarbeid med Bø næringsforening for å utarbeide modell for videre 
næringsmessig utviklingsarbeid.  Modellen fremlegges til politisk behandling når den er 
ferdigstillet, senest desember 2012. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune avslutter felles omstillingsarbeid gjennom Bøks AS pr. 31.12.2012.  

Bø kommune foreslår i eiermøte juni 2012 for øvrige eiere av selskapet at Bøks AS avvikles 
pr. samme dato.  Dersom formelle forhold gjør at dette tidspunktet ikke er mulig, avikles 
selskapet så snart som formelt mulig.   

Det forutsettes at aksjekapital ikke er benyttet til drift, og denne tilbakeføres aksjonærene iht. 
eierandel. 

Dersom øvrige eiere ønsker videreføring av selskapet, legger Bø kommune aksjer i selskapet 
ut for salg, i henhold til bestemmelser i vedtekter. 

Avslutning av felles omstillingsperiode, pr. 31.12.12 gjennomføres ved: 

• Igangsatte prosjekter som ikke er avsluttet pr avviklingsdato, overføres til den 
kommunen hvor prosjektet er lokalisert.  Innvilget finansiering følger prosjektet. 

• Eventuelle fellesprosjekter gjeldende begge kommunene overtas av kommunene i 
fellesskap, og videreføres/ avsluttes innenfor enighet mellom disse. 
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• Ikke benyttede omstillingsmidler deles 50/50 mellom kommunene. 

Bø kommune innleder et samarbeid med Bø næringsforening for å utarbeide modell for videre 
næringsmessig utviklingsarbeid.  Modellen fremlegges til politisk behandling når den er 
ferdigstillet, senest desember 2012. 
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VIDERE BREDBÅNDSUTBYGGING 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune vedtar foreliggende utbyggingsplan for fiberkabel til Hovden og Nykvåg, 
ihht. Foreliggende avtaledokument mellom Bø kommune og Vesterålskraft Bredbånd 
A/S. 

2. Så snart prosjekt under pkt. 1 er overtatt av utbyger, fortsetter administrasjonen med 
videre planlegging for strekningen Steinsvik om Straumsnes til Straume, samt ikke 
utbygde områder rundt Steine, Straume Eidet, herunder også Skårvågen og Søberg. 
Løsning med radiolink søkes innarbeidet for Litløy. Utbyggingen baserer seg ellers 
primært på anlegg med fiberkabel. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune vedtar foreliggende utbyggingsplan for fiberkabel til Hovden og Nykvåg, 
ihht. Foreliggende avtaledokument mellom Bø kommune og Vesterålskraft Bredbånd 
A/S. 

2. Så snart prosjekt under pkt. 1 er overtatt av utbyger, fortsetter administrasjonen med 
videre planlegging for strekningen Steinsvik om Straumsnes til Straume, samt ikke 
utbygde områder rundt Steine, Straume Eidet, herunder også Skårvågen og Søberg. 
Løsning med radiolink søkes innarbeidet for Litløy. Utbyggingen baserer seg ellers 
primært på anlegg med fiberkabel. 
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KONSESJON FOR OFFENTLIG VISNING AV FILM OG VIDEOGRA M. 

 

Forslag til vedtak: 

Skagen kino gis fornyet konsesjon for offentlig visning av film og videogram med umiddelbar 
virkning i sine nye lokaler på Bøhallen.  Konsesjonen gjelder i 5 år fram til 31.03.2017.  Ved 
periodens slutt fornyes konsesjonen automatisk.     

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Skagen kino gis fornyet konsesjon for offentlig visning av film og videogram med umiddelbar 
virkning i sine nye lokaler på Bøhallen.  Konsesjonen gjelder i 5 år fram til 31.03.2017.  Ved 
periodens slutt fornyes konsesjonen automatisk.     
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KULTURSAMARBEID I VESTERÅLEN 2012-2015 

 

Forslag til vedtak: 

Utkastet til "Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012-2015 - kultur som 
identitetsskaper" sendes på høring til kommunestyrene med høringsfrist for innspill 31. mai. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Utkastet til "Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012-2015 - kultur som 
identitetsskaper" sendes på høring til kommunestyrene med høringsfrist for innspill 31. mai. 
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RAMMETIMETALL 2012-2013 

 

Forslag til vedtak: 

Rammetimetallet for skoleåret 2012/2013 inkludert voksenopplæring fordeles iht. vedlagte 
oppsett innenfor en samla ramme på 933,3 timer pr. uke. 

 

Skolesjefen gis mandag å endre fordelinga mellom skolene dersom forutsetningene vedrørende 
elevtall, spesialundervisning etc. endres i løpet av skoleåret.. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 
Innstillinga enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Rammetimetallet for skoleåret 2012/2013 inkludert voksenopplæring fordeles iht. vedlagte 
oppsett innenfor en samla ramme på 933,3 timer pr. uke. 

Skolesjefen gis mandag å endre fordelinga mellom skolene dersom forutsetningene vedrørende 
elevtall, spesialundervisning etc. endres i løpet av skoleåret.. 
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TV-AKSJONEN 2012 

 

Forslag til vedtak: 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. I 2012 skal den avvikles søndag 21. oktober 
og er tildelt Amnesty International sitt arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til 
millioner av mennesker over hele verden. 
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Formannskapet er kommunens lokale aksjonskomite og ordfører er komiteens leder. 

 

Dersom andre spesielt interesserte ønsker å bistå i komiteearbeidet, kan de ta kontakt med 
komiteens leder. 

 

Rådmannen oppnevner kommunal kontaktperson. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. I 2012 skal den avvikles søndag 21. oktober 
og er  

tildelt Amnesty International sitt arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til 
millioner av mennesker over hele verden. 

 

Formannskapet er kommunens lokale aksjonskomite og ordfører er komiteens leder. 

 

Dersom andre spesielt interesserte ønsker å bistå i komiteearbeidet, kan de ta kontakt med 
komiteens leder. 

 

Rådmannen oppnevner kommunal kontaktperson. 

 
 
Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen                       Sunniva Dahl                      Grete F. Olsen 
Ordfører                                Repr.                                   Fsk-sekr.  


