
 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

 

Møtested Kommunestyresalen 

Møtedato: 15.01.2009 

Møtestart: 13.00. 

Møteslutt: 16.00 

 

Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 

 Viggo Willassen 

 Viggo Johnsen 

 Hilde Nilsen 

 Tor Andersen 

 

Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 

 Kontorsjef Arvid Pedersen 

 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 

 Leder teknisk avdeling Asbjørn Holm 

  

 Til innkallingen:  

 Innkallingen enstemmig vedtatt. 

 

 Til saksliste:  

 Sakslisten enstemmig vedtatt. 

 

 

 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

 
SAKSLISTE 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 

0004/09 09/00028  

 REFERATER OG MELDINGER   
 

0005/09 09/00017  

 STATUS INVESTERINGER MV  
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0004/09  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste ble følgende tilleggsliste utdelt i møte: 

1. Skriv fra ordfører til fylkesordfører, datert 09.01.09, om støtte til uttalelse om krigen i Gaza. 

2. Forespørsel om kjøp av kai ved Damperiet / Rorbugrenda, Straumsjøen. 

3. Forslag til endringer i kommuneloven – høringsnotat fra Kommunal- og Regional-  

   departementet. 

 

Viggo Johnsen stilte spørsmål vedrørende referat med forespørsel om kjøp av kai.  

Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i saken. 

 

Andre orienteringer: 

 

- Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte om forespørsel fra Sortland Arbeidssenter. 

- Rådmannen, kontorsjef og leder teknisk avdeling orienterte om utbygging av kommunehuset  

  ved eventuelt kjøp av moduller og eventuelt salg av rådhus II.  

 

Administrasjonen ba om tilbakemelding på om man skal jobbe videre med modulløsning og 

salg av rådhus II som en del av finansieringen. 

 

Formannskapet anmoder om at saken blir vidreutredet og eventuelt selge rådhus II. Valg av 

modull-løsning beløper seg til om lag 1 mill. kroner.  Kostnadene vil øke i forhold utbedringer 

og tilpasninger man velger å foreta på rådhus 1. For eksempel å fullføre planer om 

arkivlokaliteter i kjeller, bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede etc. 
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Formannskapet ba om at saken blir prioritert. Man ønsker samlokalisering. Saken kan også 

sees i forhold til sentrale krisepakker. Formannskapet ønsker i februar å bli orientert om status 

i saken. 

 

Ordfører orienterte om møte med stortingsrepresentanter i neste uke hvor folk fra 

fiskerinæringa også skal delta. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tatt til orientering. 

 

 

 

0005/09  

STATUS INVESTERINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Status investeringer m.v. pr 05.01.2009 tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Plan- og ressurssjefen Trond Robertsen og leder teknisk avdeling orienterte og besvarte 

spørsmål. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

 

RÅDMANNEN ORIENTERTE  OM PROSJEKTLOGG  
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Rådmannen orienterte om utarbeidet skjema som styringsdokument / arbeidsredskap for å 

holde oversikt over prosjekter som med bakgrunn i forskjellige forhold finnes i det 

kommunale system. 

Prosjektene på lista ble raskt gjennomgått. Man ønsker et elektronisk skjema som også kan 

legges ut på kommunens nettsider slik at politikerne kan holde seg oppdatert i prosessene til de 

enkelte prosjekt 

Forventningene til prosjektene stiller store krav til kompetanse og ressurser forøvrig. 

Kontakt med kunnskapsmiljøene og finne frem til ”selvgående enkeltmennesker” er viktig. 

 

Formannskapet ønsker å satse næringsoffensivt. For å komme i mål må vi begynne å prioritere. 

Noen prosjekt må få egne prosjektledere. Vi skal fokusere på næringsarbeid og prosjektene må  

gis prioritet da vi snakker om 80 – 100 prosjekter. 

 

Formannskapet gav tilbakemelding på at det må jobbes videre på dette sporet, og at det 

klargjøres ei sak hvor formannskapet skal prioritere / sortere. 

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen                    Grete F. Olsen                     Viggo Willassen 

Ordfører                              Formannskapssekretær        Representant 


