
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 20.10.04

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede:

Ordfører Viggo Johnsen
Sture Pedersen
Kjell Richardsen møtte kl. 15.11.
Berit Hansen
Guttorm Veabø møtte for Anne Ma. Vik

Dessuten møtte: 

Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Kontorsjef Arvid Pedersen
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Helse- og sosialsjef Jim Gundersen
Skolesjef Gundar Jakobsen
Kulturkonsulent Ingrid Lekven

Til innkallingen:

Innkallingen enstemmig vedtatt.

Til saksliste: 

Forslag fra ordfører:
Som tilleggssak føres opp:
”Budsjettregulering 1/04 kap. 1.1. Rådmannen”

Sak 0123/04 behandles etter ”Referater og meldinger”.

Berit Hansen ble utpekt til å underskrive protokollen.

Guttorm Veabø ba om å få stille spørsmål i møtet.

Votering:
Sakslisten med endringsforslag enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0116/04 04/01325 
REFERATER OG MELDINGER 

0117/04 04/00701 
ØKONOMIPLANPROSESS 

0118/04 04/01263 
RAPPORT 2. KVARTAL 2004 - HELSE - OG SOSIALETATEN 

0119/04 04/01187 
DRIFTSRAPPORT PR. 31.08.04 FOR PLAN- 
OG RESSURSETATEN 
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0120/04 04/01216 
KVARTALSRAPPORT - UNDERVISNINGSETATEN HØSTEN 2004 

0121/04 04/01249 
KVARTALSRAPPORT 3 KVARTAL - KULTURETATEN 

0122/04 04/01326 
KVARTALSRAPPORT 3/04 - FELLESFUNKSJONER OG 
STYRINGSORGAN 

0123/04 04/01327 
ORIENTERING UTBYGGING BØHEIMEN 

0124/04 04/01252 
MARKERING AV HUNDREÅRSJUBILEET 2005 

0125/04 04/01324 
BEVILLINGSGEBYR 2004 

0126/04 04/01345 
BUDSJETTREGULERING 1/04 KAP. 1.1 RÅDMANNEN 

0116/04 
REFERATER OG MELDINGER 

Forslag til vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:

Ref. innstilling.
Ordfører orienterte om :
- Politikeropplæringen blir 2. og 3. november. Opplegget blir ”lunch til lunch 
møte”. Egen innkalling vil bli sendt ut.
- 12. november er det planlagt fellesmøte for formannskapene i Vesterålen. Vi får 
prioriteringsproblem da datoen er sammenfallende med tidspunktet 
Departementet ønsker å møte Bø kommune i forbindelse med LoranC-saken.
- Kommunen 19. oktober besøk av Innovasjon Norge (SND).
- Vaktsentralen har fått 500.000 kr. i tilskudd fra Nordland Fylkeskommune.

Sture Pedersen ønsket å høre om hvordan man har planlagt møtet med 
Departementet vedrørende LoranC. Ordfører opplyste at detaljene ikke er klare 
ennå.

Rådmannen minnet som spørsmål fremmet i tidligere møte om 
revisjonsordningen. Forutsetningene for foreslåtte endringer har endret seg, og 
kommunen har derfor ikke sagt opp avtalen med Vesterålsrevisjonen eller gjort 
noen nye avtaler.

Guttorm Veabø etterlyste saken om brannstasjonen og spurte om nårtid den vil 
komme til behandling. Videre minnet han om at taket på ”M@dhause” står for fall, 
og at det tidligere er sagt at taket skulle ordnes ganske snart, da vi alt hadde 
nødvendig materiell. Når vil taket bli utbedret?
Ordfører og leder teknisk avdeling besvarte spørsmålene.

Votering:
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Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

0117/04 
ØKONOMIPLANPROSESS

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om prosessen og hvor langt man er kommet.
Skolesjefen orienterte om sitt arbeid med å synliggjøre alternativer med 
strukturendringer i skole- barnehage- og sfo.
Rådmannen orientere videre om alternativer i forhold til bruk av Straume skole, og 
viste til andre innspill i forbindelse med nedstyringsprosessen.
(Kopi av rådmannens overheadark vedlegges protokollen).

Ref. innstilling.
Votering.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

0118/04 
RAPPORT 2. KVARTAL 2004 - HELSE - OG SOSIALETATEN

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar fremlagte kvartalsrapport til orientering. 

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte og svarte på spørsmål om bl.a.:
- 2 beboere på ett rom / betalingssatser
- Kjøp av varm mat / besparelser ved ikke å bruke eget kjøkken på Bøheimen
- Flyktninger / status på antall og hva som skal tas i mot fremover
- legevaktordning / bakvakt
- høye sosialsatser

Ordfører og rådmannen orienterte om at saken om legevaktordning antakelig 
kommer til behandling i november. Sture Pedersen oppfordret administrasjonen 
om å få i stand et folkemøte i saken før den kommer til politisk behandling.

Berit Hansen gav honnør for fin brosjyre om ”Sjørisen Bo- og behandlingssenter 
som var utdelt i møtet. 

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Kvartalsrapport for helse- og sosialetaten tas til orientering.

0119/04 
DRIFTSRAPPORT PR. 31.08.04 FOR PLAN- OG RESSURSETATEN

Forslag til vedtak:
1. Hovedutvalget anbefaler formannskapet å ta driftsrapporten pr. 31.08.04 for 
plan- og ressursetaten til etterretning.
2. Hovedutvalget vedtar vedlagte budsjettregulering innenfor en budsjettramme 
på kr. 11.427.000.
3. Hovedutvalget avsetter en pott på kr. 692.000 til senere fordeling.

Behandling:
Ref. innstilling.

Plan- og ressurssjefen orienterte og svarte på spørsmål om bl.a.:

- Veier og brøyting. Når blir rapporten fra ”vei-gruppa lagt frem?
- Mindre strømutgifter til gatelys / hvilke regler gjelder for nårtid f.eks. lysløyper 
skal være tent/være belyst?
- Landbruksvikarordning / kostnad
- Budsjettert renteutgifter i forhold til det vi faktisk betalt i 2004 med lave 
rentesats. Hva er situasjonen?
- Det foregår mye dobbeltarbeid med graving, for eksempel på 
Steine-/Vinjeområdet. Mange meter grøf er gravd, og for eksempel bredband 
kunne kanskje vært lagt ned samtidig

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapport for plan og ressursetaten tas til orientering.

0120/04 
KVARTALSRAPPORT - UNDERVISNINGSETATEN HØSTEN 2004

Forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstilling.
Skolesjefen opplyste at planlegginga på ungdomsskolen foregår som planlagt, og 
forprosjektet foreligger ca. 2. november. 

Skolesjefen, rådmannen og ordfører besvarte spørsmål bl.a. om:
- Skolesturkturen / økonomiplanprosessen
- Nårtid kan vi se effekt av tiltak som iverksettes for å spare
- Hvordan skal vi eventuelt gi god forklaring når vi kommer ut med et overskudd – 
når realiteten er en annen.
- Eventuell nedlegging av ei barnehageavdeling
Votering:
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Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvartalsrapport for undervisningsetaten tas til orientering.

0121/04 
KVARTALSRAPPORT 3 KVARTAL - KULTURETATEN 

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst tar vedlagte kvartalsrapport for kulturetaten til 
orientering.
Behandling:

Ref. innstilling

Kulturkonsulenten orienterte og svarte på spørsmål bl.a. om:
- Kommunen bør legge til rette for hyttebygging i Bø, og det bør utarbeides en 
brosjyre
- Det er vanskelig å treffe folk på kontoret i forhold til kulturskolen
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvartalsrapport for kulturetaten tas til orientering.

0122/04 
KVARTALSRAPPORT 3/04 - FELLESFUNKSJONER OG STYRINGSORGAN

Forslag til vedtak:
Kvartalsrapport 3/04 til fellesfunksjoner og styringsorgan tas til orientering.

Behandling:

Ref. innstilling.
Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål bl.a. om:

- hvor stor gjeldsbyrde har kommunen
- hva har vi tjent på lavt 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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