
 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

 

Møtested Kommunestyresalen 

Møtedato: 21.03.2007 

Møtestart: 17.20 

Møteslutt: 18.45 

Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 

 Anne Ma. Vik 

 Sture Pedersen 

 Kjell Richardsen 

 Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen 

 

Dessuten møtte:   Rådmann Arne Kvensjø 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 

 Kontorsjef Arvid Pedersen 

  

 Til innkallingen:  

 Innkallingen enstemmig vedtatt. 

 

 Til sakslisten:  

 Votering: 

 Sakslisten enstemmig vedtatt. 

 

 Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. 

  

 

 

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 

saksnr. Tittel 
 

0024/07 07/00398  

 REFERATER OG MELDINGER  
 

0025/07 06/00880 B-sak 

 UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL  

 
 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

0026/07 07/00389  

 BUDSJETTREGULERING I/2007  
 

0027/07 07/00343  

 BUDSJETTILPASNING BUDSJETT 2007 - FELLESFUNKSJONER OG 

SENTRALE  STYRINGSORGANER 
 

 

 

0024/07  

REFERATER OG MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Følgende ble referert: 

-Protokoll fra møte i amu 15.03.07. 

-Skriv fra fylkesmannen, datert 19.03.07:Fastsetting av utgiftsfordeling 110-sentralen. 

-Referat fra møte i Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg 9. mars 2007. 

-Vesterålen Regionråd: Høringsinstanser og høringsfrister, brev til Nordland fylkeskommune,       

  datert 19. mars 2007. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

  

0025/07  B-sak 

UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL 

 

 

(Behandlet i lukket møte men hvor vedtaket blir offentlig.) 

 

Vedtak: 

Kostnadene med forprosjekt ”utnytting av torvressurser til biobrensel”, beregnet til kr 

120.000,00, dekkes med inntil kr 60.000,00 over Statlig fond, og inntil kr 60.000,00 over 

Strategisk næringsfond. 

Rådmannen ferdigstiller forprosjekt, og legger fram sak så snart som mulig, med forslag til 

eventuell oppstart av prosjektering og arbeid med finansieringsløsninger for kommunale 

investeringer. 

 

 

  

0026/07  

BUDSJETTREGULERING I/2007 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad fra etatene om tilleggsbevilgning på til sammen kr 2 572 000 vedtas slik det 

framkommer i saksframlegget.  

2. Underskudd i investeringsbudsjettet for 2006 finansieres med ubrukte lånemidler slik 

det framkommer i saksframlegget. 

3. Detaljreguleringer vedtas slik det framkommer i vedlagte budsjettreguleringsskjema 

inkl. disponering av overskudd 2005. 

4. Fullfinansiering av brannsikring rådhus I og II finansieres slik som beskrevet i 

saksframlegget. 

5. Detaljregulering av budsjettet i tråd med pkt 1 og 4 gjøres av rådmannen. 

6. Med utgangspunkt i 20 års avdragstid vedtar kommunestyret 5 års avdragsfrihet på lån 

opptatt til rehabilitering Bø ungdomsskole på 8.656.000,-. 

7. Vedtak fra formannskap og hovedutvalg i saken tas til etterretning. 

 

Behandling: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Ref. forslag fra administrasjonen i 7 punker. 

Ref. møtet i utvidet formannskap tidligere samme dag, behandling i hovedutvalgene (P&R 

20.03.07, KO 19.03.07 og H/S 15.03.07) og behandling i arbeidsmiljøutvalget 15.03.07. 

 

Oversendelsesforslag fra Anne Ma. Vik: 

 

* Regnskap 2006 må foreligge før endelig vedtak fattes. 

* Gjennomgang av tidligere nedstyringsvedtak, effekt, innsparing og ikke iverksatte tiltak. 

* Vurdering av disponering av overskudd 2006 

* Reduksjon i antall stillinger unngås så langt mulig. Oppretting av ”personalbank”  

   (stipend for etter/videreutdanning) utredes 

* Administrasjonsressurs ved Bø ungdomsskole og Steine skole reduseres med ca. 30 % (=         

   60 %) 

* Deler av timeressurs ved Bø ungdomsskole omdefineres til sosiallærer/evt. annen  

   kompetanse med ansvar for oppfølging av og tilrettelegging for enkeltelever i forhold til  

   PPD, BUP, heimen og eventuelt andre instanser 

* Eiendomsskatt innføres: finansiering av gatelys, brøyting av kommunale veger,  

   næringsutvikling m.e. 

* Hovedutvalga legges ned 

* Ungdommens hus selges – annet egnet kommunalt lokale tas i bruk 

* Felles lønningskontor gjennomføres 

* Ledige kommunale boliger vurderes solgt / disponering omdefineres  

* Leieavtale ”yrkesskolen” sies opp 

* Brannstasjonen/lokaler uteseksjon omarbeides til opprinnelig prosjekt 

* Investeringsstopp 2007 – 2008 

* Deler av Bøheimen omdefineres til omsorgsboliger 

* Psykisk helse legges under åpen omsorg 

* Kritisk gjennomgang av hvor mye tid og penger som skal brukes på tiltak – KIKS 

* Begge de ledige stillingene på teknisk etat besettes, prosjekt /åremål vurderes for den ene 

* Alt overforbruk / tiltak uten budsjettdekning innrapporteres fortløpende til formannskap.         

   Rapporteringer gjøres kjent i innkalling til møtene. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Votering: 

Administrasjonens forslag i 7 punkt  +  nytt pkt.8 som er forslag fra Anne Ma. Vik. 

Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak fra fsk og hovedutvalg til dagens møte tas til orientering og vedlegges protokollen. 

 

Vedtak: 

1. Søknad fra etatene om tilleggsbevilgning på til sammen kr 2 572 000 vedtas slik det 

framkommer i saksframlegget.  

2. Underskudd i investeringsbudsjettet for 2006 finansieres med ubrukte lånemidler slik 

det framkommer i saksframlegget. 

3. Detaljreguleringer vedtas slik det framkommer i vedlagte budsjettreguleringsskjema 

inkl. disponering av overskudd 2005. 

4. Fullfinansiering av brannsikring rådhus I og II finansieres slik som beskrevet i 

saksframlegget. 

5. Detaljregulering av budsjettet i tråd med pkt 1 og 4 gjøres av rådmannen. 

6. Med utgangspunkt i 20 års avdragstid vedtar kommunestyret 5 års avdragsfrihet på lån 

opptatt til rehabilitering Bø ungdomsskole på 8.656.000,-. 

7. Vedtak fra formannskap og hovedutvalg i saken tas til etterretning. 

8. Oversendes administrasjonen: 

* Regnskap 2006 må foreligge før endelig vedtak fattes. 

*Gjennomgang av tidligere nedstyringsvedtak, effekt, innsparing og ikke iverksatte  

  tiltak. 

* Vurdering av disponering av overskudd 2006 

* Reduksjon i antall stillinger unngås så langt mulig. Oppretting av ”personalbank”    

   (stipend for etter/videreutdanning) utredes 

*Administrasjonsressurs ved Bø ungdomsskole og Steine skole reduseres med ca. 30 %  

  (= 60 %) 

*Deler av timeressurs ved Bø ungdomsskole omdefineres til sosiallærer/evt. annen  

  kompetanse med ansvar for oppfølging av og tilrettelegging for enkeltelever i forhold til   

  PD, BP, heimen og eventuelt andre instanser 

*Eiendomsskatt innføres: finansiering av gatelys, brøyting av kommunale veger,  

  næringsutvikling m.m. 

*Hovedutvalga legges ned 

*Ungdommens hus selges – annet egnet kommunalt lokale tas i bruk 

*Felles lønningskontor gjennomføres 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

*Ledige kommunale boliger vurderes solgt / disponering omdefineres  

*Leieavtale ”yrkesskolen” sies opp 

*Brannstasjonen/lokaler uteseksjon omarbeides til opprinnelig prosjekt 

*Investeringsstopp 2007 – 2008 

*Deler av Bøheimen omdefineres til omsorgsboliger 

*Psykisk helse legges under åpen omsorg 

*Kritisk gjennomgang av hvor mye tid og penger som skal brukes på tiltak – KIKS 

*Begge de ledige stillingene på teknisk etat besettes, prosjekt /åremål vurderes for den ene 

*Alt overforbruk / tiltak uten budsjettdekning innrapporteres fortløpende til formannskap.  

  Rapporteringer gjøres kjent i innkalling til møtene. 

 

Vedtak fra fsk og hovedutvalg til dagens møte tas til orientering og vedlegges protokollen. 

 

 

0027/07  

BUDSJETTILPASNING BUDSJETT 2007 - FELLESFUNKSJONER OG SENTRALE  

STYRINGSORGANER 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

1. Formannskapet vedtar følgende tiltak for å redusere ”avdelingens” utgifter: 

 

• Opphør av kommunens andel av fritidsforsikring    kr. 75.000,- 

• Reduksjon drift EDB                                                 ”   50.000,- 

• Reduksjon av felles opplæringsmidler                      ”   50.000,- 

• Reduksjon drift forliksrådet                                       ”   21.000,- 

• Reduksjon premie ulykke/ansvarsforsikring              ”   30.000,- 

 

2. Forslag til inndekking av resterende kr. 748.000,-, behandles som egen sak etter at total     

oversikt over eventuelle uinndekkede beløp etter hovedutvalgenes behandling 

foreligger. 



 

 

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: 

1.Formannskapet vedtar følgende tiltak for å redusere ”avdelingens” utgifter: 

 

• Opphør av kommunens andel av fritidsforsikring    kr. 75.000,- 

• Reduksjon drift EDB                                                 ”   50.000,- 

• Reduksjon av felles opplæringsmidler                      ”   50.000,- 

• Reduksjon drift forliksrådet                                       ”   21.000,- 

• Reduksjon premie ulykke/ansvarsforsikring              ”   30.000,- 

 

2.Forslag til inndekking av resterende kr. 748.000,-, behandles som egen sak etter at total     

   oversikt over eventuelle uinndekkede beløp etter hovedutvalgenes behandling  

   foreligger. 

                      

 

 

Viggo Johnsen                    Grete F. Olsen                    Anne Ma. Vik 

Ordfører                              Formannskapssekretær       Varaordfører 


