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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 03.05.06 
Møtestart: 15.00   
Møteslutt: 18.30 
 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Anne Ma. Vik 
 Sture Pedersen 
 Berit Hansen 
 Ingen vara møtte for Kjell Richardsen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Leder teknisk avdeling Jan E. Selnes 
 Leder landbruksavdelinga Tor Andersen 
 Prosjektleder Ingrid Lekven 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
 
 Til saksliste:  
 Ordfører orienterte om at referater og meldinger behandles etter arealplanen. 
 Prosjektleder Ingrid Lekven vil først i møtet orientere om Reginedagan. 
 
 Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
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SAKSLISTE 
 

 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0022/06 06/00477  

 REFERATER OG MELDINGER  
 
0023/06 06/00475  

 STATUS AREALPLAN  
 
0024/06 06/00196  

 KLAGE PÅ AVVISNING AV DELINGSSAK  
 
0025/06 04/00858  

 OPPGRADERING VANNLEDNING JENNSKARET - SLUTTRAPPORT  
 
0026/06 02/00911  

 KAI 4, FLYTEBRYGGE STEINESJØEN - SLUTTRAPPORT  
 
0027/06 04/00595 B-SAK 

 KAI HOVDEN, SLUTTRAPPORT  
 
0028/06 05/01193  

 HØRINGSUTTALELSE  REGIONAL  STRATEGISK NÆRINGSPLAN  
 
0029/06 06/00079  

 BØSTRAND GRENDELAG - FORSIKRING AV BØSTRAND SKOLE 
 
 
 
Prosjektleder Ingrid Lekven orienterte om planene for Reginedagan i 2006, og gjennomgikk 
status for programmet. 

Formannskapet gav tilbakemelding om at opplegget virket kvalitetsmessig godt og presiserte 
at det er viktig med tidlig markedsføring. Det vil kanskje være lettere å skaffe dugnadsfolk 
dersom folk vet hvilke oppgaver de kan melde seg til. Erfaringene fra siste arrangement viser 
at det er viktig med et sentralt sekretariat.  
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0022/06  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Referat nr. 4 ble særskilt drøftet. 

Dessuten orienterte ordfører om: 

- Lite søknad til videregående skole i Bø 

- Brev fra Stokmarknes Handelsstands Forening, datert 25.04.06: Turister til Vesterålen 
etter Lofast. Forslag om at veien fra Lofastkrysset til Vesterålen får navnet 
Golfstrømveien. 

- Reiselivsplan for Vesterålen – Kommunens prioritering av eget reisemål. 

 

Rådmannen orienterte om: 

- Avisoppslag vedrørende budsjett og regnskap 

- Skriv fra revisjonen om at årsrapport og regnskap ikke ble levert til riktig tid. 

- Forslag om presentasjon av politikerne på kommunens nettsider. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 
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0023/06  

STATUS AREALPLAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringen om status arealplan tas til orientering 

 

Behandling: 
 

Landbrukssjef Tor Andersen orienterte om planen med tilhørende kart som ble utdelt i møtet, 
og ønsket innspill. Planen og kartet er dessuten utlagt på kommunens hjemmesider. Foreløpig 
tilbakemelding fra formannskapet var at antall hytte- og boenheter burde oppføres med et 
antall som virker mer ambisiøst. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen om status arealplan tas til orientering. 

 

 

  
0024/06  

KLAGE PÅ AVVISNING AV DELINGSSAK 

 

 

Forslag til vedtak: 

   

Klagen fra Arne Tobiassen m/flere tas til følge. Søknaden om fradeling realitetsbehandles.  
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Behandling: 

 

Anne Ma. Vik ba om at hennes habilitet ble vurdert og forlot møtet. 

Enstemmig vedtak: 

Anne Ma. Vik erklæres inhabil i behandling av saken. 

 

Anne Ma. Vik deltok ikke i behandling av saken. Det var ikke innkalt vara. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

   

Klagen fra Arne Tobiassen m/flere tas til følge. Søknaden om fradeling realitetsbehandles.  

 

Anne Ma. Vik tok igjen plass i møtet. 

 
  
0025/06  

OPPGRADERING VANNLEDNING JENNSKARET – SLUTTRAPPORT 

 

 

Forslag til vedtak: 

Sluttrapporten tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Leder teknisk avdeling orienterte i saken. 

 

Votering: 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sluttrapporten tas til orientering. 

 

 

  
0026/06  

KAI 4, FLYTEBRYGGE STEINESJØEN - SLUTTRAPPORT 

 

Forslag til vedtak: 

Sluttrapporten tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Leder av teknisk avdeling orienterte i saken og opplyste at han i neste uke ville foreta en 
inspeksjon av anlegget. 

Anne Ma. Vik ba om at man sjekket veibredde, kupering, steinlegging mot sjø. Hun påpekte 
videre at veien skulle vært asfaltert, men at dette ikke er budsjettert. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sluttrapporten tas til orientering. 

 

 

 
0027/06  B-sak. 

KAI HOVDEN, SLUTTRAPPORT 
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Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig. 

 

Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 

 

 

  
0028/06  

HØRINGSUTTALELSE  REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune vurderer foreliggende planutkast for Strategisk Næringsplan for Vesterålen 
(SNPV)som en helhetlig og akseptabel start på en felles strategi på næringsutvikling.  Behovet 
for felles plan vurderes så sterkt at det kan aksepteres at en på noen områder er litt vid i 
prioriteringer.  Handlingsplaner forutsettes rullert, tilpasset og etter hvert å danne grunnlag for 
en rullering av fremlagt plan. 

Følgende punkter i plan vurderes som mangelfull, eller anbefales endret: 

 

Pkt. 1 ”Sammendrag” 

Nest siste avsnitt:  Her burde vært tatt med som et eget innsatsområde at Vesterålen 
utpeker seg som en region med svært liten andel offentlige arbeidsplasser utover 
kommunal organisasjon.  Arbeid for å endre dette bør være med som innsatsområde. 

 

Pkt 3.9 ”Svake sider” 

 Side 19: ”trekkes mot Bodø i sør og Harstad/Tromsø i nord” 

Siste setning her har en formulering som kan gi uheldige signaler.  Setningen foreslås 
omformulert til: 

”Det er viktig å fremheve aktuelle lokaliseringsalternativ innenfor Vesterålen for 
offentlige og private etableringer der andre byer i landsdelen er de eneste alternativer.” 

 

Pkt 3.9 ”Mangler ”lokomotiv” for å få realisert reiselivspotensialet” 

SNPV forutsetter en sterkere regional satsing for bygging av merkevaren ”Vesterålen”.  
Planen gir grunnlag for at satsing på flere områder skal innvirke positivt på regionen, 
og da også på utviklingen innenfor reiseliv.  Dette danner grunnlaget for at 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

næringsplanen forventer en mer positiv utvikling innenfor dette området enn 
foreliggende forslag til reiselivsplan.  Reiselivsplanen forholder seg kun til de tiltak 
som isolert er planlagt innenfor dette området, og kan dermed anvise en ”mindre 
ambisiøs” utvikling enn næringsplanen, uten at planene med dette strider mot 
hverandre.  

Denne kommentar gjelder også for Del 3 Handlingsplan pkt. 11.: 

 

Pkt 3.10 ”Potensialet” 

Under pkt. 3.8 ”Fortrinn” og ”Natur og kultur for opplevelser”, er kultur fremhevet som 
et mulighetsområde sammen med natur.  Under 3.10 er dette ikke kommet så klart fram, 
ved formulering ”utnyttes som et verktøy i næringsutviklingen …”.  Dette området burde 
være et mulighetsområde i seg selv. 

Det foreslås derfor å tilføye nytt punkt: 

• Utvikling av kulturbasert næringsvirksomhet 

Det nye punktet vil være en styrke for det som omtales under følgeteksten 
”Markedsføring og utvikling av Vesterålen som reiselivsmål”, men vil også påvise 
mulighet for egen / ny næringsvirksomhet innenfor dette området. 

Det nye punktet må beskrives som eget område under pkt. 6 ”Innsatsområder”, og tas inn 
i handlingsplanen.  Ved aksept for endringen kan forslag til utfyllende tekster utarbeides. 

 

I første understreket punkt: ”Sjøbasert, marine og maritime næringer – oppdrett og 
videreforedling” side 19, bør viktigheten av god infrastruktur i fiskerihavnene påpekes. 

Det foreslås lagt til tekst med:    

”Nærheten til fiskeressurser og muligheten til å utnytte potensialet på ferskt råstoff gjør 
det viktig å videreføre og prioritere arbeid med oppgradering av infrastrukturen i 
fiskerihavnene i Vesterålen” 

 

Videre i siste understrekte punkt ”Utnyttelse av infrastruktur innen samferdsel”, side 20, 
bør det også tas med viktigheten av at eksisterende infrastruktur internt i regionen må 
oppgraderes og tilpasses de endringer som har skjedd i næringsrettet aktivitet, og de 
endringer som forventes å skje på bakgrunn av tiltak i næringsplanen og andre regionale 
planer. 

Det foreslås derfor tilført nytt strekpunkt: 

- eksisterende vegnett internt i Vesterålen må prioriteres tilpasset næringsmessige 
endringer i regionen 

 

Forslag til innarbeidet tillegg i planen: 
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         Vesterålen har pr. dato 3 kommuner med full status som omstillingskommuner, mens             

         Andøy har en begrenset status basert på endringer i forsvaret. 

Strategisk Næringsplan bør ta med muligheter for regionale effekter av dette, og 
innarbeide dette under de enkelte satsingsområder.  Flere av områden som omhandels i 
næringsplanen, er også påvist som satsingsområder i foreløpig strategisk plan for Øksnes 
og Bø, og i strategisk plan for Lødingen. 

Dett bør kunne utnyttes, og bør innarbeides i SNPV. 

 

Handlingsplanen generelt 

SNPV skal være mest mulig samlende, og trekke opp overordnet strategi for de enkelte 
næringsmessige satsingsområder for hele Vesterålen. Planen bør koordineres med de 
enkelte utarbeidede sektorplaner, og ikke legge opp til beskrivelser og målsettinger 
som sektor/fagområdene ikke kan forplikte seg på.  Det bør derfor vurderes om 
handlingsplan for Strategisk Næringsplan kan ivaretas ved at det, for de områdene det 
foreligger egen plan,  henvises til denne planen for områdene, for eksempel 
Reiselivsplan, og at Handlingsplan for Strategisk Næringsplan kun omhandler områder 
som ikke er behandlet i særplaner. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Anne Ma.Vik påpekte at det var nødvendig med korrektur på sidene 7, 25, 26, 28, 38 og 39. 

 

I den videre prosessen med regionalt næringsplanarbeid minner Formannskapet seg selv og 
andre på:  
   
- godt samarbeid er også å være romslig, generøs, unne andre suksess og å være  
  trygg nok til å heve terskelen for å bli sur og sår  
- erkjenne faktiske forhold - og legge dette dette til grunn i planarbeidet, f.eks.:  
  det faktum at Sortland er senter i Vesterålsregionen  
- planarbeidet skal bidra til å videreutvikle/styrke Vesterålsidentitet, men det er  
  nødvendig å heve blikket/utvide perspektivet i ulike sammenhenger f.eks.  
  innenfor reiseliv.  
- forankringsjobben kan aldri overdrives: De endelige strategier må "eies" av både  
  næringslivet, det politiske miljø og befolkningen i Vesterålen. Nødvendig med et  
  sluttmøte hvor alle formannskapene deltar.  
 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Bø kommune vurderer foreliggende planutkast for Strategisk Næringsplan for Vesterålen 
(SNPV)som en helhetlig og akseptabel start på en felles strategi på næringsutvikling.  Behovet 
for felles plan vurderes så sterkt at det kan aksepteres at en på noen områder er litt vid i 
prioriteringer.  Handlingsplaner forutsettes rullert, tilpasset og etter hvert å danne grunnlag for 
en rullering av fremlagt plan. 

Følgende punkter i plan vurderes som mangelfull, eller anbefales endret: 

 

Pkt. 1 ”Sammendrag” 

Nest siste avsnitt:  Her burde vært tatt med som et eget innsatsområde at Vesterålen 
utpeker seg som en region med svært liten andel offentlige arbeidsplasser utover 
kommunal organisasjon.  Arbeid for å endre dette bør være med som innsatsområde. 

 

Pkt 3.9 ”Svake sider” 

 Side 19: ”trekkes mot Bodø i sør og Harstad/Tromsø i nord” 

Siste setning her har en formulering som kan gi uheldige signaler.  Setningen foreslås 
omformulert til: 

”Det er viktig å fremheve aktuelle lokaliseringsalternativ innenfor Vesterålen for 
offentlige og private etableringer der andre byer i landsdelen er de eneste alternativer.” 

 

Pkt 3.9 ”Mangler ”lokomotiv” for å få realisert reiselivspotensialet” 

SNPV forutsetter en sterkere regional satsing for bygging av merkevaren ”Vesterålen”.  
Planen gir grunnlag for at satsing på flere områder skal innvirke positivt på regionen, 
og da også på utviklingen innenfor reiseliv.  Dette danner grunnlaget for at 
næringsplanen forventer en mer positiv utvikling innenfor dette området enn 
foreliggende forslag til reiselivsplan.  Reiselivsplanen forholder seg kun til de tiltak 
som isolert er planlagt innenfor dette området, og kan dermed anvise en ”mindre 
ambisiøs” utvikling enn næringsplanen, uten at planene med dette strider mot 
hverandre.  

Denne kommentar gjelder også for Del 3 Handlingsplan pkt. 11.: 

 

Pkt 3.10 ”Potensialet” 

Under pkt. 3.8 ”Fortrinn” og ”Natur og kultur for opplevelser”, er kultur fremhevet som 
et mulighetsområde sammen med natur.  Under 3.10 er dette ikke kommet så klart fram, 
ved formulering ”utnyttes som et verktøy i næringsutviklingen …”.  Dette området burde 
være et mulighetsområde i seg selv. 
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Det foreslås derfor å tilføye nytt punkt: 

• Utvikling av kulturbasert næringsvirksomhet 

Det nye punktet vil være en styrke for det som omtales under følgeteksten 
”Markedsføring og utvikling av Vesterålen som reiselivsmål”, men vil også påvise 
mulighet for egen / ny næringsvirksomhet innenfor dette området. 

Det nye punktet må beskrives som eget område under pkt. 6 ”Innsatsområder”, og tas inn 
i handlingsplanen.  Ved aksept for endringen kan forslag til utfyllende tekster utarbeides. 

 

I første understreket punkt: ”Sjøbasert, marine og maritime næringer – oppdrett og 
videreforedling” side 19, bør viktigheten av god infrastruktur i fiskerihavnene påpekes. 

Det foreslås lagt til tekst med:    

”Nærheten til fiskeressurser og muligheten til å utnytte potensialet på ferskt råstoff gjør 
det viktig å videreføre og prioritere arbeid med oppgradering av infrastrukturen i 
fiskerihavnene i Vesterålen” 

 

Videre i siste understrekte punkt ”Utnyttelse av infrastruktur innen samferdsel”, side 20, 
bør det også tas med viktigheten av at eksisterende infrastruktur internt i regionen må 
oppgraderes og tilpasses de endringer som har skjedd i næringsrettet aktivitet, og de 
endringer som forventes å skje på bakgrunn av tiltak i næringsplanen og andre regionale 
planer. 

Det foreslås derfor tilført nytt strekpunkt: 

- eksisterende vegnett internt i Vesterålen må prioriteres tilpasset næringsmessige 
endringer i regionen 

 

Forslag til innarbeidet tillegg i planen: 

         Vesterålen har pr. dato 3 kommuner med full status som omstillingskommuner, mens     

         Andøy har en begrenset status basert på endringer i forsvaret. 

Strategisk Næringsplan bør ta med muligheter for regionale effekter av dette, og 
innarbeide dette under de enkelte satsingsområder.  Flere av områden som omhandels i 
næringsplanen, er også påvist som satsingsområder i foreløpig strategisk plan for Øksnes 
og Bø, og i strategisk plan for Lødingen. 

Dett bør kunne utnyttes, og bør innarbeides i SNPV. 

 

Handlingsplanen generelt 

SNPV skal være mest mulig samlende, og trekke opp overordnet strategi for de enkelte 
næringsmessige satsingsområder for hele Vesterålen. Planen bør koordineres med de 
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enkelte utarbeidede sektorplaner, og ikke legge opp til beskrivelser og målsettinger 
som sektor/fagområdene ikke kan forplikte seg på.  Det bør derfor vurderes om 
handlingsplan for Strategisk Næringsplan kan ivaretas ved at det, for de områdene det 
foreligger egen plan,  henvises til denne planen for områdene, for eksempel 
Reiselivsplan, og at Handlingsplan for Strategisk Næringsplan kun omhandler områder 
som ikke er behandlet i særplaner. 

 

 

  
0029/06  

BØSTRAND GRENDELAG – FORSIKRING AV BØSTRAND SKOLE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune sier opp forsikringen av gamle Bøstrand skole. 

Dersom andre forsikrer bygningene, vil eventuell forsikringsutbetaling tilfalle den som har 
tegnet forsikringen. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Forslag fra Sture Pedersen: 

Saken utsettes. 

 

Votering: 

Forslag fra Sture Pedersen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

  
 
 
Rett utskrift: 
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Viggo Johnsen Grete F. Olsen  Anne Ma. Vik 
Ordfører  Formannskapssekr. Varaordfører 
 
 


