
 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 

 

Møtested Kommunestyresalen 

Møtedato: 19.10.05 

Møtestart: 15.00   

Møteslutt: 19.00  

Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 

 Kjell Richardsen 

 Sture Pedersen 

 Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen 

 Anne Ma. Vik 

 

Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 

 

 Til innkallingen:  

 Innkallingen enstemmig vedtatt. 

  

 Til saksliste:  

 Richardsen ba om å få stille spørsmål i møtet. 

 Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

 Sakslisten enstemmig vedtatt. 

  

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 

0105/05 05/00557  

 REFERATER OG MELDINGER  
 

0106/05 05/01234  

 BUDSJETT 2006  
 
 
 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

 

0107/05 05/01235  

 NY TILBUDS- OG SKOLESTRUKTUR I VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING I NORDLAND HØRING 

 

0108/05 05/01155  

 BUDSJETTREGULERING 2/05 - FELLESFUNKSJONER OG 
SENTRALE STYRINGSORGANER. 

 

0109/05 05/00573  

 BEVILGINGER TIL PARTNERSKAPSAVTALEN 2005  
 

0110/05 05/00640  

 TV-AKSJON 2005 - DRØMMEFANGER  
 

 

 

0105/05  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste ble det orientert om: 

- Bispens møte med politisk og administrativ ledelse i Bø kommune 

- Søknad om gang- sykkelveimidler Eidet 

- Bøheimen - status 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Referater og meldinger tas til orientering 

 

 

  

0106/05  

BUDSJETT 2006 

 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

Behandling: 
Rådmannen orienterte om budsjettarbeidet hittil i år. Det ble informert om at budsjettprosessen 

i år ikke blir kjørt så bredt som i 2004. Referat fra disse møtene kan fås på anmodning. Det 

meste ligger på kommunens nettsider. 

I den videre orienteringen ble det gitt anledning til spørsmål og åpnet for diskusjoner hvoretter 

rådmann og ordfører oppsummerte status, bl.a. i forhold til hvordan Bø kommune ligger an 

sammenlignet med til Kostra-gruppa. Strukturendringer må vurderes slik at vi kan drive mest 

mulig kostnadseffektivt samtidig som det skal være kvalitet på tilbudet. 

På fylkesnivå er det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal jobbe med et analysearbeid om 

oljeutvinning i nord. Forvaltningsplanen som skal utarbeides vil legge primissene for 

mulighetene videre. Kommunestyret vil alt i februar i 2006 få seg forelagt ei sak om dette. 

Det ble dessuten orienterte om pensjonskostnader og KLP. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

 

  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

0107/05  

NY TILBUDS- OG SKOLESTRUKTUR I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I 
NORDLAND - HØRING 

 

Forslag til vedtak: 

Tilbudet om videregående opplæring i Bø er viktig.  Kombinasjonen av flere linjer har gjort 

det mulig å opprettholde tilgang på kvalifiserte lærere, selv med lave elevtall på de enkelte 

linjer.  Ved å fortsatt opprettholde tilbudet slik høringsutkastet i stor grad legger opp til, håper 

Bø kommune at dette forholdet fortsatt blir ivaretatt. 

I Bø kommune pågår det omfattende prosesser for omstilling, både i den kommunale 

organisasjon, i næringslivet og i Bø som samfunn.  I disse prosessene er høyning av 

kompetanse og videreutvikling av Bøs næringsliv vesentlige element for å lykkes. I denne 

sammenheng er det viktig at skoletilbudet på videregående skoles nivå opprettholdes og 

videreutvikles. Bø kommune støtter  derfor uttalesen fra Sortland videregående skole der det 

blir fremhevet at det er ønskelig å utvide tilbudet ved skolen i Bø i forhold til høringsutkastets 

forslag. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Tilbudet om videregående opplæring i Bø er viktig.  Kombinasjonen av flere linjer har gjort 

det mulig å opprettholde tilgang på kvalifiserte lærere, selv med lave elevtall på de enkelte 

linjer.  Ved å fortsatt opprettholde tilbudet slik høringsutkastet i stor grad legger opp til, håper 

Bø kommune at dette forholdet fortsatt blir ivaretatt. 

I Bø kommune pågår det omfattende prosesser for omstilling, både i den kommunale 

organisasjon, i næringslivet og i Bø som samfunn.  I disse prosessene er høyning av 

kompetanse og videreutvikling av Bøs næringsliv vesentlige element for å lykkes. I denne 

sammenheng er det viktig at skoletilbudet på videregående skoles nivå opprettholdes og 

videreutvikles. Bø kommune støtter  derfor uttalesen fra Sortland videregående skole der det 

blir fremhevet at det er ønskelig å utvide tilbudet ved skolen i Bø i forhold til høringsutkastets 

forslag. 
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0108/05  

BUDSJETTREGULERING 2/05 - FELLESFUNKSJONER OG SENTRALE 

STYRINGSORGANER. 

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag  til budsjettregulering vedtas. 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vedlagte forslag  til budsjettregulering vedtas. 

 

 

  

0109/05  

BEVILGINGER TIL PARTNERSKAPSAVTALEN 2005 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø godkjenner prosjektportefølje for Partnerskapsavtalen 2005, og deltar i prosjektene med 

andel i henhold til oppsett fra Vesterålen Regionråd dat 27.04.05 med 

kr 38.107,-. 

Beløpet belastes Strategisk næringsfond. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø godkjenner prosjektportefølje for Partnerskapsavtalen 2005, og deltar i prosjektene med 

andel i henhold til oppsett fra Vesterålen Regionråd dat 27.04.05 med 

kr 38.107,-. 

Beløpet belastes Strategisk næringsfond. 

 

 

  

0110/05  

TV-AKSJON 2005 - DRØMMEFANGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

TV-aksjonen ”Drømmefanger”  23. oktober 2005, støttes med kr. 10.000. 

Beløpet belastes kto.11007 4702 120 000 ”Tilskudd”. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

TV-aksjonen ”Drømmefanger”  23. oktober 2005, støttes med kr. 10.000. 

Beløpet belastes kto.11007 4702 120 000 ”Tilskudd”. 

 

 

I lukket møte ble det orientert om: 

 

- Eidet Sentralfryselager 
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- Hovden kai 

- Prosesser i forbindelse med utbygginga av Bøheimen 

 

Spørsmål fra Kjell Richardsen: 

Vil formannskapet ta noen initiativ i forhold til LoranC? 

Ordfører besvarte spørsmålet med av han sist mandag var i kontakt med departementet og at 

man til uka vil få en dato for et møte i saken. 

 

 

 

 

Rett utskrift: 

Viggo Johnsen            Guttom Veabø             Grete F. Olsen 

Ordfører                      Representant                Formannskapssekretær 

  


