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Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 19.02.2009 
Møtestart: kl. 14.15. 
Møteslutt: kl. 15.30 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Viggo Willassen 
 Viggo Johnsen 
 Hilde Nilsen 
 Tor Andersen 
 
Dessuten møtte:  Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
  
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 

SAKSLISTE 
 
0011/09 09/00028  
 REFERATER OG MELDINGER   
 
0012/09 04/00314  
 PROGRAMSTATUSVURDERING VIDEREFØRING AV 

OMSTILLINGSARBEIDET 
 
0013/09 04/00314  
 NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE  
 
0014/09 06/00079  
 BØSTRAND GRENDELAG - FORSIKRING AV BØSTRAND SKOLE 
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0015/08 04/00314  
 DELEGASJON NÆRINGSFOND  
 
0016/09 08/01203  
 SALG AV KOMMUNAL GNR 39 BNR 101 I STORHAUGEN  
 
0017/09 08/00591  
 ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNENS BOLIGMASSE  
 
0018/09 09/00190  
 LEIRSKOLE 2009  
 
 
 
0011/09  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Viggo Johnsen stilte spørsmål om skatteinngangen i pkt. 1. 

Tor Andersen stilte spørsmål om referat nr. 2 og 8. 

Hilde Nilsen ba om å bli orientert om pkt. 7. 

Ordfører besvarte spørsmålene. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 
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0012/09  

PROGRAMSTATUSVURDERING VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSA RB. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Programstatusvurdering for omstillingsarbeidet tas til etterretning. 

2. Bø kommune vil i samarbeid med Øksnes kommune fremme søknad overfor Nordland 
fylkeskommune om ny 3-årig periode med full status som omstillingskommuner. 

3. Bø kommune starter i samarbeid med Øksnes kommune arbeid med tilpassing av 
omstillingsplaner for perioden 2010-2012. 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Programstatusvurdering for omstillingsarbeidet tas til etterretning. 

2. Bø kommune vil i samarbeid med Øksnes kommune fremme søknad overfor Nordland 
fylkeskommune om ny 3-årig periode med full status som omstillingskommuner. 

3. Bø kommune starter i samarbeid med Øksnes kommune arbeid med tilpassing av 
omstillingsplaner for perioden 2010-2012. 

 

 

  
0013/09  

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune gjennomfører prosess for ”næringsvennlig kommune”, basert på Innovasjon 
Norges modell for prosess.  Prosessen er et element i samlet arbeid innenfor omstillingsstatus. 

Prosessen gjennomføres i samarbeid med Øksnes kommune og Bøks, etter utarbeidet 
prosessplan.: 

1) Bø kommune gjennomfører egen prosess for kartlegging og kvalitetssikring av tjenester 
overfor næringslivet, ved å: 

o Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet. 
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o Organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunene og profesjonalisere og 
effektivisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet. 

o Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet. 

o Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet ved å implementere PLP 
som et felles verktøy for prosjektutvikling. 

2) Bø kommune, i samarbeid med Øksnes kommune og Bøks AS, gjennomfører en felles 
prosess for kartlegging og kvalitetssikring av tjenester overfor næringslivet som for 
eksempel:  

o Effektivisering av planprosesser (reguleringsplaner mv)  

o Utvikling av infrastruktur 

o Politisk / administrativ støtte til etablerere mv.   

o Kompetanseutvikling.   

3) Kommunene velger selv event. konsulent for gjennomføring av interne prosesser.  
Kommunene velger i samarbeid med Bøks event. ekstern konsulent for den felles delen 
av prosessen. 

Prosessen finansieres gjennom tilskudd fra Bøks AS og Innovasjon Norge, med internarbeid 
som kommunenes egenandel. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune gjennomfører prosess for ”næringsvennlig kommune”, basert på Innovasjon 
Norges modell for prosess.  Prosessen er et element i samlet arbeid innenfor omstillingsstatus. 

Prosessen gjennomføres i samarbeid med Øksnes kommune og Bøks, etter utarbeidet 
prosessplan.: 

1) Bø kommune gjennomfører egen prosess for kartlegging og kvalitetssikring av 
tjenester overfor næringslivet, ved å: 

o Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet. 

o Organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunene og profesjonalisere og 
effektivisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet. 

o Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet. 
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o Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet ved å implementere PLP 
som et felles verktøy for prosjektutvikling. 

2) Bø kommune, i samarbeid med Øksnes kommune og Bøks AS, gjennomfører en felles 
prosess for kartlegging og kvalitetssikring av tjenester overfor næringslivet som for 
eksempel:  

a. Effektivisering av planprosesser (reguleringsplaner mv)  

b. Utvikling av infrastruktur 

c. Politisk / administrativ støtte til etablerere mv.   

d. Kompetanseutvikling.   

3) Kommunene velger selv event. konsulent for gjennomføring av interne prosesser.  
Kommunene velger i samarbeid med Bøks event. ekstern konsulent for den felles delen 
av prosessen. 

Prosessen finansieres gjennom tilskudd fra Bøks AS og Innovasjon Norge, med internarbeid 
som kommunenes egenandel. 

 

 

 
0014/09  

BØSTRAND GRENDELAG - FORSIKRING AV BØSTRAND SKOLE 

 

Forslag til vedtak: 

1. Forsikringspremien for Bøstrand skole betales av Bø kommune for perioden 2005 – 
2008. Utsendte fakturaer ettergis. 

2. Bø kommune sier opp nåværende forsikring av gamle Bøstrand skole.  
3. Det tegnes ny ansvarsforsikring og forsikring for opprydding etter eventuell skade som 

ivaretar Bø kommunes ansvar. 
4. Dersom Bøstrad bygdelag velger å forsikre eiendommen, vil eventuell 

forsikringsutbetaling til Bø kommune bli overført til den som har tegnet forsikringen. 
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1.     Forsikringspremien for Bøstrand skole betales av Bø kommune for perioden 2005 –  
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        2008.  Utsendte fakturaer ettergis. 
2 .    Bø kommune sier opp nåværende forsikring av gamle Bøstrand skole.  
3.    Det tegnes ny ansvarsforsikring og forsikring for opprydding etter eventuell skade  
       som ivaretar Bø kommunes ansvar. 
4.  Dersom Bøstrad bygdelag velger å forsikre eiendommen, vil eventuell  

 forsikringsutbetaling til Bø kommune bli overført til den som har tegnet forsikringen. 
 

 

  
0015/08  

DELEGASJON NÆRINGSFOND 

 

Forslag til vedtak: 

Delegasjonsutvalg fond gis avgjørelsesfullmakt i søknader om støtte fra næringsfond som 
innenfor gjeldende regelverk kan gis støtte med inntil kr 50 000,-. 

Rådmannen gis avgjørelsesfullmakt i søknader om støtte fra næringsfond som innenfor 
gjeldende regelverk kan gis støtte med inntil kr 20 000. 

Administrativt innvilget støtte rapporteres løpende til Delegasjonsutvalg fond i etterfølgende 
møte. Øvrige gjeldende rapporteringsrutiner videreføres. 

Behandling: 
Tor Andersen ba om at hans habilitet ble vurdert. 

Enstemmig vedtak: 

Tor Andersen erklæres habil til å delta i behandling av saken. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Delegasjonsutvalg fond gis avgjørelsesfullmakt i søknader om støtte fra næringsfond som 
innenfor gjeldende regelverk kan gis støtte med inntil kr 50 000,-. 

Rådmannen gis avgjørelsesfullmakt i søknader om støtte fra næringsfond som innenfor 
gjeldende regelverk kan gis støtte med inntil kr 20 000. 

Administrativt innvilget støtte rapporteres løpende til Delegasjonsutvalg fond i etterfølgende 
møte. Øvrige gjeldende rapporteringsrutiner videreføres. 
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0016/09  

SALG AV KOMMUNAL GNR 39 BNR 101 I STORHAUGEN 

 

Forslag til vedtak: 

Eiendommen gnr 39 bnr 101 selges til Susanne Olsen og Ståle Mathisen til kr 690 000 pluss 
omkostninger i forbindelse med salget. 

 

Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget og beregne/fastsette omkostningene. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Eiendommen gnr 39 bnr 101 selges til Susanne Olsen og Ståle Mathisen til kr 690 000 pluss 
omkostninger i forbindelse med salget. 

Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget og beregne/fastsette omkostningene. 

 

 

0017/09  

ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNENS BOLIGMASSE 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune ønsker å selge ut kommunal boligmasse; jfr. tabell i saksframlegget.  

Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 

 

Avtale legges fram for formannskapet til endelig godkjenning. 

   

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune ønsker å selge ut kommunal boligmasse; jfr. tabell i saksframlegget.  

Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 

 

Avtale legges fram for formannskapet til endelig godkjenning. 

   

 

 
0018/09  

LEIRSKOLE 2009 

 

Forslag til vedtak: 

Undervisningetatens budsjettramme for 2009 økes med kr 64.000. Beløpet skal benyttes til 
finansiering av planlagt leirskoleopphold for Steine og Eidet skole våren 2009.  

 

Beløpet finansieres ved å redusere renteutgiftene (post 1.9110.5000.870.000). Det delegeres til 
rådmannen å detaljregulere budsjettet i samsvar med vedtaket. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Undervisningetatens budsjettramme for 2009 økes med kr 64.000. Beløpet skal benyttes til 
finansiering av planlagt leirskoleopphold for Steine og Eidet skole våren 2009.  

Beløpet finansieres ved å redusere renteutgiftene (post 1.9110.5000.870.000). Det delegeres til 
rådmannen å detaljregulere budsjettet i samsvar med vedtaket. 
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Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen                            Grete F. Olsen                              Viggo Willassen 
Ordfører                                     Formannskapssekretær                 Representant 


