
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 17.11.04.

Møtested: Kommunestyresalen.
Tilstede: 
Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Sture Pedersen
Kjell Richardsen
Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen
Svein Helge Martinussen møtte ca. kl. 16.00 som vara. 

Dessuten møtte: 

| Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Kontorsjef Arvid Pedersen
Skolesjef Gundar Jakobsen
Leder teknisk avdeling Jan E. Selnes
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Tiltakskonsulent Arne Osnes

Til innkallingen:
Innkallingen enstemmig vedtatt.

Til saksliste: 
Forslag fra ordfører:
Som tilleggssaker oppføres 2 B-saker:

- Eidet fisk – samtykke i salg / sletting av panteobligasjon.
- Søknad om lån og tilskudd.

Guttorm Veabø og Anne Ma. Vik ble utpekt til å 
underskrive protokollen.

Anne Ma. Vik ba om å få stille spørsmål i møtet.

Votering:
Sakslisten med endringsforslag enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0129/04 04/01420 
REFERATER OG MELDINGER 

0130/04 04/01404 
BØ UNGDOMSSKOLE - FORPROSJEKT 

0131/04 04/01179 
SKISSEPROSJEKT : FORSLAG TIL BYGGING AV 4 
OMSORGSBOLIGER FOR PERSONER MED PSYKISKE 
LIDELSER
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0132/04 04/01399 
REVIDERING AV KAPITALBUDSJETTET FOR 2004 

0133/04 04/01418 
BUDSJETTREGULERING KAP. 1.8 OG 1.9 

0134/04 04/01393 
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HANDLINGSPLAN 2005 
2009

0135/04 04/01421 
ORIENTERING HØYCOM 

0136/04 04/01422 
STATUS NÆRINGSFOND - ORIENTERING 

0147/04 03/01269 B-sakl
EIDET FISK - SAMTYKKE I SALG, SLETTING AV 
PANTOBLIGASJON

0148/04 04/00852 B-sak
SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 

0129/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering

Behandling:
Ref. innstilling.
I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om

- Skatteinngangen
- Søknad om tilskudd fra skolekorps
- Anmodning om samtykke til salg av fiskeindustrianlegg på 
Eidet

Rådmannen orienterte om

- møter med tillitsvalgte og hovedutvalgene i forbindelse med 
økonomiplanprosessen.

- Utkast til konsekvensanalyse vesterålskommunene Bø og Øknsen – 
prosjektplan.

Sture Pedersen uttrykte betenkeligheter i forbindelse med de korte tidsfristene 
som settes i forhold til møtene som skal avholdes fremover.

Rådmannen opplyste at det er mulig å skaffe mer tid dersom man ber om det.

Ordfører minnet om at neste formannskapsmøte blir onsdag 24.11.04 kl. 12.00 og 
møte i styringsgruppa begynner kl. 14.00 samme dag. Kommunestyremøter er 
bestemt til 6. og 20.12.04.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering

0130/04 
BØ UNGDOMSSKOLE - FORPROSJEKT

Forslag til vedtak:

Framlagte forprosjekt for Bø ungdomsskole godkjennes.

Det utarbeides detaljprosjekt og anbudsdokumenter innenfor det romprogram som 
fremgår av forprosjektet og med en kostnadsramme på kr 42,545 mill. inkl.mva.. 

Saken sluttbehandles når anbud foreligger

I tillegg kommer kostnader på ca. 2,5 mill. som ikke er vurdert i forprosjektet: 
- riving av brannskadd del av bygget
- gjennomført skisseprosjekt
- andre kostnader (midlertidig tak) som inngår som en del av skjønnet, men som 
er utenom ombygging og rehabiliteringskostnadene.

Kommunens plan- og styringsgruppe videreføres som plan- og byggekomite.

Behandling:
Ref. innstilling.
Forslag fra Kjell Richardsen:
Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling.

Votering:
Ved alternativ votering ble innstillinga vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Bø AP v/Kjell Richarden fremmet følgende begrunnede mindretallsanke:

Da dette prosjektet tidligere har vært behandlet av kommunestyret, finner Bø AP 
det naturlig at kommunestyret også behandler skisseprosjektet.

Vi anker derfor saken til kommunestyret med følgende begrunnelse:

1. Kommunestyret er inne i en nedstyringsprosess og gjør et omfattende arbeide i 
forbindelse med ny økonomiplan og saken bør sees i sammenheng med den.
2. Det er også kommet innspill på ytterligere endringer av skolestrukturen og 
saken bør også sees i sammenheng med det innspillet, slik at man kan gjøre en 
helhetsvurdering.
3. Bø AP viser til tidligere forslag om å utrede bygging av en kompaktskole 
tilpasset dagens og morgendagens elevtall, for på den måten å utnytte 
eksisterende fasiliteter som idrettshall, svømmehall og spesialrom. Ved 
gjenomgang av skisseprosjektet vil en se at det til undervisningsarealet er planlagt 
brukt ca. 800 kv.m. I tillegg kommer gymsal. Det totale areal som skal benyttes 
er på ca. 2500 kv.m. Dagens Bø ungdomsskole er på ca. 3700 kv.m. og det betyr 
at ca. 1200 kv.m. vil stå helt ubrukt.
4. Vi ser på totalkostnaden på prosjektet, kr. 45 mill., som altfor høy og at driften 
fremover på et slikt bygg også vil bli for dyrt.
5. Ved å satse på en kompaktløsning vil både kostnadene til bygging og driften 
fremover reduseres betydelig.
6. Vi ser på den demografiske utviklingen, at så fremt det ikke skjer noe helt 
uventet, vil vi få en forholdsvis stor tilbakegang i aldersgruppen 6 – 15 år.
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Vedtak:
Framlagte forprosjekt for Bø ungdomsskole godkjennes.

Det utarbeides detaljprosjekt og anbudsdokumenter innenfor det romprogram som 
fremgår av forprosjektet og med en kostnadsramme på kr 42,545 mill. inkl.mva.. 

Saken sluttbehandles når anbud foreligger

I tillegg kommer kostnader på ca. 2,5 mill. som ikke er vurdert i forprosjektet: 
- riving av brannskadd del av bygget
- gjennomført skisseprosjekt
- andre kostnader (midlertidig tak) som inngår som en del av skjønnet, men som 
er utenom ombygging og rehabiliteringskostnadene.
Kommunens plan- og styringsgruppe videreføres som plan- og byggekomite.

Mindretallsanke fremmet i formannskapsmøte fra Bø AP v/Kjell Richardsen:

1. Kommunestyret er inne i en nedstyringsprosess og gjør et omfattende arbeid i 
forbindelse med ny økonomiplan, og saken bør sees i sammenheng med den.
2. Det er også kommet innspill på ytterligere endringer av skolestrukturen og 
saken bør også sees i sammenheng med det innspillet, slik at man kan gjøre en 
helhetsvurdering.
3. Bø AP viser til tidligere forslag om å utrede bygging av en kompaktskole 
tilpasset dagens og morgendagens elevtall, for på den måten å utnytte 
eksisterende fasiliteter som idrettshall, svømmehall og spesialrom. Ved 
gjenomgang av skisseprosjektet vil en se at det til undervisningsarealet er planlagt 
brukt ca. 800 kv.m. i tillegg kommer gymsal. Det totale areal som skal benyttes er 
på ca. 2500 kv.m. Dagens Bø ungdomsskole er på ca. 3700 kv.m. og det betyr at 
ca. 1200 kv.m. vil stå helt ubrukt.
4. Vi ser på totalkostnaden på prosjektet, kr. 45 mill. som altfor høy og at driften 
fremover på et slikt bygg også vil bli for dyrt.
5. Ved å satse på en kompaktløsning vil både kostnadene til bygging og driften 
fremover reduseres betydelig.
6. Vi ser på den demografiske utviklingen at så fremt det ikke skjer noe helt 
uventet, vil vi få en forholdsvis stor tilbakegang i aldersgruppen 6 – 15 år.

Viggo Johnsen ble permittert kl. 17.00 og Svein Helge Martinussen overtok i 
møtet. 

0131/04 
SKISSEPROSJEKT: FORSLAG TIL BYGGING AV 4 OMSORGSBOLIGER FOR 
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar den forelagte skissen som grunnlag for å utarbeide 
forprosjekt/anbudsinnhenting for 4 psykiatriboliger, lokalisert til Doktorhagen, 
Forøy.
2. Kostnadene ved utarbeidelse av forprosjekt/anbudsinnhenting – ca. kr. 
180.000.- belastes foreløpig kto 1.6600.2700.120.000 ”planleggingskostnader”.
3. 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 

Side 4 av 4Bø kommune

26.11.2013http://old.boe.kommune.no/side_skrivut.asp?S=395


