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Formannskapet

Møtested Kommunestyresalen
Møtedato: 21.02.07

Møtestart: 1500
Møteslutt: 1850

Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen
Anne-Ma Vik
Berit Hansen
Sture Pedersen
Kjell Richardsen

Dessuten møtte: Kontorsjef Arvid Pedersen
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Tiltakskonsulent Arne Osnes 
Førstesekretær Tove Jakobsen.

Til innkallingen: 
Kjell Richardsen opplyste om at han hadde fått utsendt møteinnkallinger med feil 
møtedatoer. 
Innkalling enstemmig godkjent.

Til saksliste:
Ordfører fremmet forslag om å behandle 2 tilleggssaker:
- Solidaritet for Gamvik kommune
- Etablering salgskontor – B-sak

Ordfører ønsket i tillegg at administrasjonen skulle informere om praksis i forhold 
til eventuelle oppsigelser (B-sak) til slutt i møtet.

Saksliste med tilleggssaker enstemmig godkjent.

Anne-Ma Vik ble valgt til å skrive under protokollen.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0007/07 07/00172
REFERATER OG MELDINGER

0008/07 06/01141 
DRØFTINGSSAK: DISPONERING AREALER STEINESJØEN 

0009/07 07/00242 
DRØFTINGSSAK: FISKERIKONFERANSE 2007 

0010/07 06/00813 
SØKNAD OM KJØP OG REGULERING AV KOMMUNAL EIENDOM I SKAGEN 

0011/07 01/02191 
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NITTINGSKALLEN - UTBEDRING AV INNSEILING STRAUMSJØEN 

0012/07 06/01231 
ÅPNING AV OPERAHUSET I BJØRVIKA I 2008 - DELTAKELSE I KOR 

0013/07 07/00265 
SOLIDARITET FOR GAMVIK KOMMUNE 

0014/07 07/00267 – B-SAK 
ETABLERING SALGSKONTOR 

0007/07
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstillinga.
Ordfører orienterte i tillegg om:
- Kommunene i Vesterålen gir en gave på til sammen kr 15.000 til Kronprinsparets 
Humanitære fond i forbindelse med Kong Harald V 
70-årsdag.
- Brev til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vedr. lokalisering 
av spesialenheter i forbindelse med NAV-reformen fra ordførerne i Bø og Øksnes, 
datert 12.02.07.
Ordfører orienterte i tillegg fra møtet 20.02. vedr. etablering av NAV-kontor.

Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte om kommunestyrets vedtak i møte 11.12.06 
vedr. nedstyring av budsjett 2007. Da dette vedtaket fokuserer på 
stillingsreduksjoner/vakanser, ble politikerne spurt om administrasjonen bare skal 
konsentrere seg om dette eller om de også skal prøve å skjære ned på andre 
budsjettposter. Formannskapet ga enstemmige signaler om at administrasjonen 
skal prøve å skjære ned på alle typer budsjettposter hvis det er mulig.

Kontorsjefen orienterte om følgende tidsplan for nedstyringsprosessen:
- Orientering gis til tillitsvalgte 27.02.07.
- Drøfting i administrativ ledergruppe 08.03.
- Behandling i Hovedutvalg for Helse- og sosialsaker 15.03.
- Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 15.03.
- Behandling i Hovedutvalg for Kultur og Oppvekst 19.03.
- Behandling i Hovedutvalg for Plan og Ressurs 20.03.
- Behandling i Formannskap/Styringsgruppe 21.03.
- Behandling i Kommunestyret 26.03.07.

Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

0008/07 
DRØFTINGSSAK: DISPONERING AREALER STEINESJØEN

Forslag til vedtak:
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Behandling:
Tiltakskonsulenten orienterte og svarte på spørsmål.
Det vil komme en konkret sak på dette temaet senere.

Vedtak:
Orienteringa ble tatt til orientering.

0009/07 
DRØFTINGSSAK: FISKERIKONFERANSE 2007

Forslag til vedtak:
Bø kommune gjennomfører Fiskerikonferansen i Bø 2007 i siste halvdel av august, 
i henhold til vedtatt budsjett. Det benyttes kr. 45.000,- av Statlig fond til 
gjennomføringen. 
Dersom en ikke oppnår forutsatt finansiering gjennom Nordland fylkeskommune, 
søkes denne andelen dekket gjennom omstillingsselskapet Bøks AS.

Behandling:
Ref. innstillinga.

Tiltakskonsulenten orienterte og svarte på spørsmål. Det var enighet om at 
konferansen ikke bare bør fokusere på fiskeri.

Tidspunkt for konferansen ble diskutert, men ikke endelig bestemt.

Votering:
Innstillinga for øvrig enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bø kommune gjennomfører Fiskerikonferansen i Bø 2007 sannsynligvis i siste 
halvdel av august, i henhold til vedtatt budsjett. Det benyttes kr. 45.000,- av 
Statlig fond til gjennomføringen. 
Dersom en ikke oppnår forutsatt finansiering gjennom Nordland fylkeskommune, 
søkes denne andelen dekket gjennom omstillingsselskapet Bøks AS.

0010/07 
SØKNAD OM KJØP OG REGULERING AV KOMMUNAL EIENDOM I SKAGEN

Forslag til vedtak:
Bø kommune selger del av gnr. 18/bnr. 104 iht. fremlagt tegning av området til 
Lone Lamark.
Salget er betinget av at området omreguleres til å dekke søkers etableringsplaner. 
Pris for salget fastsettes på bakgrunn av pris benyttet ved tilsvarende salg. 
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette pris og gjennomføre salget.

Behandling:
Ref. innstillinga.

Administrasjonen fremmet følgende tilføyelse til forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette pris og gjennomføre salget samt justere 
arealgrense i forhold til eksisterende kai med tilstøtende areal/adkomst.

Votering:
Administrasjonens endrede innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.
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Vedtak:
Bø kommune selger del av gnr. 18/bnr. 104 iht. fremlagt tegning av området til 
Lone Lamark.
Salget er betinget av at området omreguleres til å dekke søkers etableringsplaner. 
Pris for salget fastsettes på bakgrunn av pris benyttet ved tilsvarende salg. 
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette pris og gjennomføre salget samt justere 
arealgrense i forhold til eksisterende kai med tilstøtende areal/adkomst.

0011/07 
NITTINGSKALLEN - UTBEDRING AV INNSEILING STRAUMSJØEN

Forslag til vedtak:
Bø kommune viderefører påvirkningsarbeidet for utbedring av Nittingleia. 
Målsetting for arbeidet er at rullering av Nasjonal Transportplan/Kystverkets 
handlingsprogram, som gjennomføres i 2008, skal gi vedtak om oppstart 
Nittingskallen i 2010.
Saken tas opp til ny behandling dersom Nittingskallen ikke kommer på 
gjennomføringsplan for 2010.

Behandling:
Ref. innstillinga.

Ordfører orienterte om saken. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Bø kommune vedtar å søke Kystverket og Nordland Fylkeskommune om 
delfinansiering av prosjektet ”Nittingskallen” som det fremgår av saksfremlegget.
Bø kommunes andel av foreslått finansiering, kr 1.000.000,-, foreslås dekket slik:
- prosjekt 402 Kai Straumsjøen (utgår) kr 400.000
- utbytte V.K. Nett 2006 kr 600.000

Endelig finansieringsplan og oppstart fremlegges for kommunestyret.

Votering:
Ved alternativ votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bø kommune vedtar å søke Kystverket og Nordland Fylkeskommune om 
delfinansiering av prosjektet ”Nittingskallen” som det fremgår av saksfremlegget.
Bø kommunes andel av foreslått finansiering, kr 1.000.000,-, foreslås dekket slik:
- prosjekt 402 Kai Straumsjøen (utgår) kr 400.000
- utbytte V.K. Nett 2006 kr 600.000

Endelig finansieringsplan og oppstart fremlegges for kommunestyret.

0012/07 
ÅPNING AV OPERAHUSET I BJØRVIKA I 2008 - DELTAKELSE I KOR

Forslag til vedtak:
Udisponerte kulturmidler for 2006 - kto. 1.5006. 4704 .385.000 avsettes til fond 
for bruk i forbindelse med deltakelse i operakor.

Behandling:
Ref. innstillinga
Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Udisponerte kulturmidler for 2006 - kto. 1.5006. 4704 .385.000 avsettes til fond 
for bruk i forbindelse med deltakelse i operakor.

0013/07 
SOLIDARITET FOR GAMVIK KOMMUNE

Forslag til vedtak:
Bø kommune støtter Gamvik kommune i forbindelse 

Tekst: Tove Jakobsen Sist oppdatert: 23.2.2007
Publisert av: alwr 
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