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MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 11.03.2010 
Møtestart: 1200. 
Møteslutt: 1330. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen 
 Hilde Nilsen 
 Viggo Willassen 
 Tor Andersen 
 
Dessuten møtte:  Vesterålskraft Nett AS v/direktør Halvard Pettersen 
 Rådmann Merethe Skille 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Næringskonsulent Arne Osnes 
 Førstesekretær Tove Jakobsen 
 
 Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil. 
 
 Til innkallingen:  
 Forslag fra ordfører: 
 Sak 0012/10 utgår. 
 Guttorm Veabø fremmet forslag om å behandle sak 15 til slutt. 
 
 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
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SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0011/10 10/00143  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0012/10 09/01103  
 SALG AV KOMMUNENS MASKINPARK / 

VEDLIKEHOLDSKONTRAKT   
 Saken utgår – se godkjenning av sakslista. 
 
0013/10 10/00356  
 MOLO - SKÅRVÅGEN  
 
0014/10 10/00305  
 BUDSJETTKONSEKVENSER OMORGANISERING   
 
0015/10 05/00443 B-sak 
 SØKNAD OM DEKNING AV FORSINKELSESGEBYR  
 
0016/10 04/00451  
 OPPHØR VESTERÅLEN VAKTSENTRAL  
 
 
0011/10  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Direktør Halvard Pettersen  i Vesterålskraft Nett AS orienterte om planer om omorganisering 
av selskapet og svarte på spørsmål. 
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Ref.. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 
 
 
  
0012/10  

SALG AV KOMMUNENS MASKINPARK / VEDLIKEHOLDSKONTRAKT  

 

 

Behandling: 
Saken ble trukket, se godkjenning av saksliste. 

 

 
  
0013/10  

MOLO – SKÅRVÅGEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø formannskap viser til søknad med vedlegg fra Skårvågfisk AS v/J.A. Skog. Bø 
formannskap ser positivt på søknaden, men kan ikke ta stilling til den før følgende forhold er 
avklart: 

 

1 Det anbefalte/omsøkte forslag til moloplassering må følges av en dokumentasjon som 
sannsynliggjør at tiltaket har ønsket effekt. Her må man også se på flere mulige 
alternativ der kostnader og funksjonalitet optimaliseres. 

2 Det må gjøres en grundig kvalitetssikring på kostnadene ved prosjektet gjennom 
innhenting av ”budsjettpriser” som kan dokumenteres. Her bør man se på bruk av 
stedlige steinmasser og alternativt inntransporterte masser pr. båt. 
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3 Bø kommune ønsker å få klarlagt det framtidige behov bedriften ser for seg når det 
gjelder utviklingspotensialet både når det gjelder hoved- og biaktiviteter, dette for å 
vurdere behovet for en reguleringsplan for et større område rundt fiskebruket. 

4 Det må utredes hvilket ansvarsforhold som vil oppstå, både når det gjelder aktiviteten 
rundt bygging av moloen og det framtidige ansvar for vedlikehold og 
følgekonsekvenser. 

5 Når det endelige resultatet foreligger skal prosjektet, om det blir vedtatt av kommunens 
beslutningsorganer, innarbeides i de kommunale anleggs- og økonomiplaner. 

 

Bø formannskap ber om å bli løpende orientert om framdriften i dette viktige prosjektet for Bø 
kommune. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø formannskap viser til søknad med vedlegg fra Skårvågfisk AS v/J.A.Skog. Bø 
formannskap ser positivt på søknaden, men kan ikke ta stilling til den før følgende forhold er 
avklart: 

 

1 Det anbefalte/omsøkte forslag til moloplassering må følges av en dokumentasjon som 
sannsynliggjør at tiltaket har ønsket effekt. Her må man også se på flere mulige 
alternativ der kostnader og funksjonalitet optimaliseres. 

2 Det må gjøres en grundig kvalitetssikring på kostnadene ved prosjektet gjennom 
innhenting av ”budsjettpriser” som kan dokumenteres. Her bør man se på bruk av 
stedlige steinmasser og alternativt inntransporterte masser pr. båt. 

3 Bø kommune ønsker å få klarlagt det framtidige behov bedriften ser for seg når det 
gjelder utviklingspotensialet både når det gjelder hoved- og biaktiviteter, dette for å 
vurdere behovet for en reguleringsplan for et større område rundt fiskebruket. 

4 Det må utredes hvilket ansvarsforhold som vil oppstå, både når det gjelder aktiviteten 
rundt bygging av moloen og det framtidige ansvar for vedlikehold og 
følgekonsekvenser. 

5 Når det endelige resultatet foreligger skal prosjektet, om det blir vedtatt av kommunens 
beslutningsorganer, innarbeides i de kommunale anleggs- og økonomiplaner. 

 

Bø formannskap ber om å bli løpende orientert om framdriften i dette viktige prosjektet for Bø 
kommune. 
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0014/10  

BUDSJETTKONSEKVENSER OMORGANISERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

Som følge av omorganisering vedtatt av kommunestyret reduseres netto budsjettramme for 
Teknisk etat med 3 723 000 kr fra 16 350 000 til 12 627 000 kr. Økonomiavdelingens netto 
budsjettramme blir som følge av dette på 3 723 000 kr; jfr saksframelegg. 

 

Vedlagte detaljregulering relatert til ovenstående rammeendring godkjennes.    

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Som følge av omorganisering vedtatt av kommunestyret reduseres netto budsjettramme for 
Teknisk etat med 3 723 000 kr fra 16 350 000 til 12 627 000 kr. Økonomiavdelingens netto 
budsjettramme blir som følge av dette på 3 723 000 kr; jfr saksframelegg. 

 

Vedlagte detaljregulering relatert til ovenstående rammeendring godkjennes.    

 

 

  
0015/10 Unntatt offentlighet §6 

SØKNAD OM DEKNING AV FORSINKELSESGEBYR 

 

 

Saken ble behandlet i lukket møte, og skal videre behandles av kommunestyret. 
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0016/10  

OPPHØR VESTERÅLEN VAKTSENTRAL 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune fremsetter forslag til øvrige eierkommuner om at kommunelovens 
bestemmelse om 1 års uttreden legges til grunn for opphør av eierskap i Vesterålen 
Vaktsentral. 

2. Bø kommune fremsetter forslag til øvrige eierkommuner om at verdi av Vesterålen 
Vaktsentral, ekskl. pensjonsfond/pensjonsforpliktelser, settes til kr 0,- pr. 31.12.07 og 
31.12.08. 

 
Bø kommune innhenter beregninger fra KLP som grunnlag for fordeling av fremtidige 
reguleringer av pensjonsforpliktelser.  Beregningsgrunnlag for eventuelle forpliktelser skal 
være uttredelsestidspunkt iht. pkt. 1.  Bø kommune administrer fortsatt pensjonsfond og 
kommende iverksettinger av pensjonsrettigheter. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune fremsetter forslag til øvrige eierkommuner om at 
kommunelovens bestemmelse om 1 års uttreden legges til grunn 
for opphør av eierskap i Vesterålen Vaktsentral. 

2. Bø kommune fremsetter forslag til øvrige eierkommuner om at 
verdi av Vesterålen Vaktsentral, ekskl. pensjonsfond/ 
pensjonsforpliktelser, settes til kr 0,- pr. 31.12.07 og 31.12.08. 

 
Bø kommune innhenter beregninger fra KLP som grunnlag for fordeling av fremtidige 
reguleringer av pensjonsforpliktelser.  Beregningsgrunnlag for eventuelle forpliktelser skal 
være uttredelsestidspunkt iht. pkt. 1.  Bø kommune administrer fortsatt pensjonsfond og 
kommende iverksettinger av pensjonsrettigheter. 

 

 
Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen             Viggo Willassen Tove Jakobsen 
Ordfører                       Varaordfører Førstesekretær 


