
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 05.07.06 
Møtestart: Ca kl. 14.00. 
Møteslutt: 15.30. 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Kjell Richardsen 
 Sture Pedersen 
 Berit Hansen 
 Ingen vara møtte for Anne Ma. Vik. 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Kontorsjef Arvid Pedersesn 
 Tidl. leder teknisk avd. Jan E. Selnes 
 Nytilsatt teknisk leder Rune Reisænen 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallinga enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig godkjent. 
 
 Berit Hansen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

 
                     VEDTATT SAKSLISTE 
 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0061/06 06/00732  
 REFERATER OG MELDINGER  
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0062/06 06/00733  
 STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER   
 
0063/06 06/00724  
 REGULERINGSPLAN KOBBVÅGEN - UTLEGGING TIL OFFENTLIG 

ETTERSYN  (Beh. etter § 13 i Kommuneloven) 
 
0064/06 05/01383  
 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, GNR/BNR 42/2, 

SPJELKVÅG, HYTTE TILTAKSHAVER: TORBJØRN JOHNSEN, 
ANSV. SØKER. BØ-TRE AS (Beh. etter § 13 i Kommuneloven) 

 
0065/06 06/00698  
 SMÅSAMFUNNSSATSING I NORDLAND INNSPILL TIL NORDLAND 

FYLKESKOMMUNE 
 
0066/06 06/00734 B-sak 
 ENGASJEMENT AV KONSULENT  
 
 
 
0061/06  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Rådmannen orienterte om dokumenter utdelt i møtet: 

- Skriv fra fylkesmannen datert 22.06.06: Skjønnsmidler 2007. 

- Endringerforslag til Kommuneloven om bedre forhold for interkommunalt samarbeid. 

- Oppsummering fra barnevernskonferansen i regi av RKK 13.06.06. 

- Skriv fra Tommy Nilsen datert 23.06.06: Nedfylling av ”Salangen”. 

- K-Sekretariatet: Selskapskontroll – Klarlegging av eierstrategi. 

- Presentasjon av politikere på kommunens hjemmeside. 
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- Div. dokumenter vedrørende dagens saksliste. 

 

Ordfører orienterte om: 

- Generalforsamling i Steinesjøen Egnesentral a/s den 30.06.06. 

- Årsregnskap 2005 for Fellesbygget a/s. 

- Lokalisering av spesialenheter i forbindelse med NAV-reformen. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 
0062/06  

STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. 

 

Behandling: 
Oversikt Status Investeringsprosjekter 03.07.06 ble utdelt i møtet. 

 

Trond Robertsen orienterte om prosjekter som ikke er avsluttet. 

 

Ordfører orienterte fra møte i plan- og byggekomiteen for Bøheimen og orienterte bl.a. om at 
brannvakt avvikles, da krav som var satt fra byggekomiteen i forhold til dette er på plass. 

 

Arvid Pedersen orienterte om rettsak og stevning i Bøheimensak: sak nr. I og sak nr. II. 
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Videre orienterte ordfører fra møte i plan- og byggekomiteen vedrørende ungdomsskolen hvor 
det bl.a. fremkom at reserven man trodde lå inne er redusert med om lag 500.000. Prosjektet 
må derfor reduseres tilsvarende, og utvendig solavskjermingen blir delvis redusert. 

 

Sture Pedersen stilte spørsmål om: 

- søppel på kommunal eiendom   

- utplassering av bord / benker 

 

Plan- og ressurssjef orienterte om rutiner.  

Jan E. Selnes sjekker nærmere om bord/benker er på plass. 

 

Tidl. Leder på teknisk avdeling orienterte om ordninger med RenoVest og om praksis i 
forbindelse med utplassering. På grunn av ferieavvikling på etaten må man sjekke om 
tidligere rutinene er fulgt opp. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. 

 

 
  
0063/06  

REGULERINGSPLAN KOBBVÅGEN - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2 vedtar kommunestyret å legge forslag til 
reguleringsplan for Kobbvågen, sist oppdaterte tegninger, datert 13.06.06, og tilhørende 
bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Planen sendes også til andre offentlige instanser som har 
rett til å få den til gjennomsyn og uttalelse. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Beh. etter § 13 i Kommuneloven: 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2 vedtar kommunestyret å legge forslag til 
reguleringsplan for Kobbvågen, sist oppdaterte tegninger, datert 13.06.06, og tilhørende 
bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Planen sendes også til andre offentlige instanser som har 
rett til å få den til gjennomsyn og uttalelse. 

 

 
0064/06  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, GNR/BNR 42/2, SPJELKVÅG, HYTTE 

TILTAKSHAVER: TORBJØRN JOHNSEN, ANSV. SØKER. BØ-TRE AS 

 

Forslag til vedtak: 

Det gis ikke dispensasjon fra pbl §7 for oppføring av omsøkte hytte da det ikke foreligger 
særlige grunner. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Kjell Richardsen: 

Dispensasjon fra pbl §7. 

Det forutsettes at det tas hensyn til fri ferdsel for allmennheten. 

Votering: 

Forslag fra Richardsen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Beh. etter § 13 i Kommuneloven: 
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Dispensasjon fra pbl §7. 

Det forutsettes at det tas hensyn til fri ferdsel for allmennheten. 

 

 
0065/06  

SMÅSAMFUNNSSATSING I NORDLAND 

INNSPILL TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune viser til anmodning i brev av 19.06.2006 om innspill til behandling av sak om 
småsamfunnsarbeidet. 

Bø og Øksnes kommune har fått innvilget status som omstillingskommune, 
omstillingsarbeidet forventes å komme i gang fra januar 2007. 

Hovedområdene i foreløpige strategiplaner og mulighetsanalyser er overensstemmende med de 
områder som fremheves i siste Regionalmelding.  I tillegg peker Bø kommune på meldingens 
kapittel 6, som i omhandler ”endringsmeistring”, ”småsamfunnssatsing”, ”spesiell innsats for 
små og fiskeriavhengige samfunn”,  ”omstilling i område med einsidig næringsstruktur”,  
”innsats for små arbeidsmarknader med ein utsett næringsstruktur og nedgang i folketal” og 
”omstillingssamfunn av ulik storleik som blir råka av sterk reduksjon i sysselsettinga”.  Disse 
beskrivelsene er dekkende for Bø og Øksnes, og det er da naturlig å se omstillingsprosess og 
småsamfunnssatsing i sammenheng. 

Godt omstillingsarbeid gjøres best i samhandling, både med andre aktører, og med andre 
støttesystemer.  En samordning i omstillingsarbeidet med muligheter innenfor 
Småsamfunnssatsingen vurderes som en løsning som bør gi ekstragevinster.  Ønsket om å 
etablere nye spissede prosjekter vil klart kunne oppfylles, og med innhold som kan ha 
overføringsverdi til andre kommuner og kanskje særlig til andre omstillingsområder.   Det kan 
også tenkes et nærmere samarbeide med andre omstillingsområder med lignende utfordringer. 

Bø kommune fremmer på denne bakgrunn følgende innspill: 

”Omstillingsområdet Bø og Øksnes etableres som et nytt pilotprosjekt innenfor 
Småsamfunnssatsingen.  Pilotprosjektet integreres i omstillingsarbeidet, og utformes i 
samarbeid med Nordland fylkeskommune”. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Bø kommune viser til anmodning i brev av 19.06.2006 om innspill til behandling av sak om 
småsamfunnsarbeidet. 

Bø og Øksnes kommune har fått innvilget status som omstillingskommune, 
omstillingsarbeidet forventes å komme i gang fra januar 2007. 

Hovedområdene i foreløpige strategiplaner og mulighetsanalyser er overensstemmende med de 
områder som fremheves i siste Regionalmelding.  I tillegg peker Bø kommune på meldingens 
kapittel 6, som i omhandler ”endringsmeistring”, ”småsamfunnssatsing”, ”spesiell innsats for 
små og fiskeriavhengige samfunn”, ”omstilling i område med einsidig næringsstruktur”,  
”innsats for små arbeidsmarknader med ein utsett næringsstruktur og nedgang i folketal” og 
”omstillingssamfunn av ulik storleik som blir råka av sterk reduksjon i sysselsettinga”.  Disse 
beskrivelsene er dekkende for Bø og Øksnes, og det er da naturlig å se omstillingsprosess og 
småsamfunnssatsing i sammenheng. 

Godt omstillingsarbeid gjøres best i samhandling, både med andre aktører, og med andre 
støttesystemer.  En samordning i omstillingsarbeidet med muligheter innenfor  
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Småsamfunnssatsingen vurderes som en løsning som bør gi ekstragevinster.  Ønsket om å 
etablere nye spissede prosjekter vil klart kunne oppfylles, og med innhold som kan ha 
overføringsverdi til andre kommuner og kanskje særlig til andre omstillingsområder.   Det kan 
også tenkes et nærmere samarbeide med andre omstillingsområder med lignende utfordringer. 

Bø kommune fremmer på denne bakgrunn følgende innspill: 

”Omstillingsområdet Bø og Øksnes etableres som et nytt pilotprosjekt innenfor 
Småsamfunnssatsingen.  Pilotprosjektet integreres i omstillingsarbeidet, og utformes i 
samarbeid med Nordland fylkeskommune”. 

 

 

  
0066/06 Unntatt offentlighet §5 

ENGASJEMENT AV KONSULENT 

 

 

(Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig.) 

 

Vedtak: 

Det delegere til rådmannen å engasjere Firma Jan Erik Selnes til å utføre tjenester innenfor en 
timeressurs på 150 timer.  

 

 
Rett utskrift: 
 
Viggo Johnsen              Grete F. Olsen                          Berit Hansen 
Ordfører                        Formannskapssekretær             Representant  


