
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 08.09.04.

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede: 

Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Kjell Richardsen
Berit Hansen
Sture Pedersen

Dessuten møtte: 

Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Tiltakskonsulent Arne Osnes
Ingeniør Jan Erik Selnes
Konsulent Arne M. Johansen

I sak 0103/04 møtte fra fagforeningene:

- Oddveig Olaisen (Fagforbundet)
- Anders Johnsen (Utdanningsforbundet) 

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig godkjent.

Til saksliste: 
Forslag fra ordfører:
Som tilleggssak føres opp:

Søknad om endring av betalingsbetingelser på kommunalt lån. Saken 
behandles som B-sak til slutt i møtet.

Orientering med Solvang tas før referater og meldinger.

Berit Hansen ba om å få stille 2 spørsmål.

Berit Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

VEDTAK:
Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0098/04 04/01154 
REFERATER OG MELDINGER 

0099/04 04/01155 
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ERFARING FRA EN OMSTILLINGSKOMMUNE / NÆRINGSARBEID V/PAAL M. 
SOLVANG

0100/04 04/01157 
ORIENTERING MØTE NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

0101/04 04/00314 
NÆRINGSSTRATEGI BØ KOMMUNE-RAPPORTERING OG FREMDRIFT 

0102/04 04/01156 
STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 

0103/04 04/00701 
ØKONOMIPLANPROSESSEN

0104/04 04/01177 B-sak 
SØKNAD OM ENDRING BETALINGSBETINGELSER PÅ KOMMUNALT LÅN 

0098/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstilling.

I tillegg til utsendt referatliste ble det orientert om: 

- Lønnsoppgjøret 2004
- Vårt krav mot Prosjekteringsgruppa (utb.Bøheimen) har vært sak i forliksrådet, 
hvor man ikke ble enige
- Eidet Fisk A/S lagt ut for salg
- Ny revisjonsordnig har nå fått endrede forutsetning. Vårt mål er fremdeles 
regionalt samarbeid
- Vaktsentralen: Tiltakskonsulenten orienterte om situasjonen
- Bredbånd – Trollfjordkraft har fått lov til å montere anntenne på kommunehuset
- Avtale gjort i forbindelse med HØYKOM-midler
- Folkevalgtopplæringen utsatt til november
- Introduksjonsprogrammet
- Oppfordring til politikerne om å bruke kommunens nettsider, og gi 
tilbakemeldinger på forbedringer.

Sture Pedersen tok opp situasjonen vedrørende Eidet Sentralfryselager a/s / Eidet 
Fisk a/s som er avertert til salgs.
Bø kommune bør anmode om møte for å informere om kommunens holdning når 
det gjelder midler som kommunen har gitt som tilskudd.

Berit Hansen:
Strategisk næringsplan og bruk av strategisk næringsfond. SP har gjort en 
henvendelse til administrasjonen og etterlyser tilbakemelding.

Berit Hansen fremmet også spørsmål om ferist på Jennskaret som ikke har fungert 
i sommer, og stilte spørsmål om hvem som har ansvaret.

Sture Pedersen stilte spørsmål vedrørende manglene strømforsyning til bedrift i 
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Bø. Dette bør kommunen ta opp med Kraftlaget.

Ordfører orienterte om at skriv fra SP vedrørende strategisk næringsfond er lagt 
på saken, og følger den ved videre behandling.

Ordfører orienterte videre om at fylket har påtatt seg ansvaret for feristen og at 
man vil følge opp problemet med strømforsyningen til bedrift.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

0099/04 
ERFARING FRA EN OMSTILLINGSKOMMUNE / NÆRINGSARBEID V/PAAL M. 
SOLVANG

Behandling:
Paal M. Solvang orienterte fra nærings- /omstillingsarbeidet i Lødingen kommune 
som har gitt fine resultat.

Enstemmig vedtak:

Orienteringen tatt til orientering.

0100/04 
ORIENTERING MØTE NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Rådmannen orienterte om møte med fylkeskommunen tatt til orientering

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

0101/04 
NÆRINGSSTRATEGI BØ KOMMUNE-RAPPORTERING FREMDRIFT

Forslag til vedtak:
1. Fremlagt skisse for fremdriftsplan forprosjekt/konsekvensanalyse vedtas.
2. Organisering og gjennomføring av forprosjekt/konsekvensanalyse skjer ved:
- Kommunestyret er Prosjekteier PE
- Delegert fondsutvalg + oppnevnt repr. for opposisjonen er Styringsgruppe SG
- rådmannen er Prosjektansvarlig PA
- tiltakskonsulent er Prosjektleder PL. 
- PG etableres med PA, PL, ekstern konsulent og repr. NFK, eventuelt repr. for 
næringsliv /andre
Etter gjennomført konsekvensanalyse tas det beslutning på videre 
organisering.Administrasjonen innkaller til første møtet i styringsgruppa snarest 
mulig 
etter nærværende vedtak.
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Som et minimum deltar hele styringsgruppa i møtet med NFK 14.09.04.

3. Tiltakskontorets budsjett tilføres kr 70.000,- til dekning av kommunens 
kostnader i til utførte og kommende utredningsarbeider og (konsekvens)analyse i 
henhold til fremlagt plan. Beløpet belastes Strategisk Næringsfond

Behandling:

Ref. innstilling.

Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte i saken.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fremlagt skisse for fremdriftsplan forprosjekt/konsekvensanalyse vedtas.
2. Organisering og gjennomføring av forprosjekt/konsekvensanalyse skjer ved:
- Kommunestyret er Prosjekteier PE
- Delegert fondsutvalg + oppnevnt repr. for opposisjonen er Styringsgruppe SG
- rådmannen er Prosjektansvarlig PA
- tiltakskonsulent er Prosjektleder PL. 
- PG etableres med PA, PL, ekstern konsulent og repr. NFK, event. repr. for 
næringsliv /andre
Etter gjennomført konsekvensanalyse tas det beslutning på videre 
organisering.Administrasjonen innkaller til første møtet i styringsgruppa snarest 
mulig 
etter nærværende vedtak.
Som et minimum deltar hele styringsgruppa i møtet med NFK 14.09.04
3. Tiltakskontorets budsjett tilføres kr 70.000,- til dekning av kommunens 
kostnader i til 
utførte og kommende utredningsarbeider og (konsekvens)analyse i henhold til 
fremlagt 
plan. Beløpet belastes Strategisk Næringsfond

0102/04 
STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER

Forslag til vedtak:
Ref. innstilling.
Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt.

Behandling:

Ingeniør Jan E. Selnes orienterte i møtet.
Skriftlig oversikt ble utdelt.

Det ble etterlyst hvilket resultat nedsatt arbeidsgruppe / veigruppa var kommet til. 
Resultatet fra arbeidet i denne gruppa bør foreligge før arbeidet igangsettes.

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tatt til orientering.
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0103/04 
ØKONOMIPLAN – DRØFTING

Behandling:
De ansatte var representert i møtet med Oddveig Olaisen fra Fagforbundet og 
Anders Johnsen fra Utdanningsforbundet.

Rådmannen orienterte.
Møte den 6. og 7. oktober planlegger vi å reise bort og jobbe sammen over 2 døgn 
(lunch –lunch). Minner for øvrig om møte den 14. september m/fylket.

Sture Pedersen ønsket seg ei saksutredning med konkret forslag fra 
administrasjonen i aktuelle sak.
Ordfører presiserte at vi har valgt en prosess. Prosessen er startet og det jobbes 
på flere hold. Det er viktig med forankring og medvirkning.

Vedtak:

Rådmannens orientering tatt til orientering.

0104/04 Unntatt offentlighet §5
SØKNAD OM ENDRING BETALINGSBETINGELSER PÅ KOMMUNALT LÅN

(Behandlet i lukket møte hvor vedtaket er offentlig)

Vedtak:
xxxxxx innvilges betalingsutsettelse med forfalte terminer på lån oppr. Kr. 
500.000,-, Alle forfalte terminer skal være innbetalt innen 31.12.04.

Dersom lån 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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