
 Les mer om:
• Protokoll fra 

Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll møte 24.11.04.

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede: 
Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Kjell Richardsen
Berit Hansen
Sture Pedersen møtte kl.13.10.

Dessuten møtte:

Kontorsjef Arvid Pedersen
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Leder teknisk avdeling Jan E. Selnes
Helse- og sosialsjef Jim Gundersen

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig godkjent.

Til saksliste: 
Som tilleggssak føres opp: Strukturendring – sammenslåing av Bø og 
Malnes sokn.

Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen.

Votering:
Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE
Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0149/04 04/01454 
REFERATER OG MELDINGER 

0150/04 04/01386 
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT I VESTERÅLEN 

0151/04 04/01397 
BØHEIMENPROSJEKTET - TILLEGGSBEVILGNING 
- utgår.

0152/04 02/00911 
GRUNNERVERV STEINESJØEN 

0153/04 01/02162 
UTVIDELSE AV DUKEN KIRKEGÅRD 

0155/04 04/01467 
STRUKTURENDRING - SAMMENSLÅING AV BØ OG MALNES SOKN? 

0154/04 04/01407 
ØKONOMIPLAN 2005 - 2008 

Siste sak ble behandlet av styringsgruppen for økonomiplanarbeidet som består 
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av :
Formannskapet + hovedutvalgslederne, representanter fra Krf, Frp, 
fagforeningene og kirken.

0149/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstilling.
I tillegg til utsendt referatliste ble det orientert om
- Salgsprosess A/S Sjøbruk
- Eiermøte i Vesterålen Vaktsentral 23.11.04.
- Brev fra Hålogalandssykehuset, datert 11.10.04, vedrørende interkommunal 
legevakt i Vesterålen.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

0150/04 
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT I VESTERÅLEN

Forslag til vedtak:
1. Bø kommune slutter seg til utredningen om interkommunal legevakt i 
Vesterålen, datert august 2004, og vil gå inn som deltaker i ordninga.
2. Bø kommune slutter seg til ordningas alternativ II.
3. Bø kommune vil ta sikte på å delta fra 01.01.2005. Det forutsettes at 
driftskostnadene fordeles etter deltakerkommunenes innbyggerantall.
4. Legevaktordninga lokaliseres til Hålogalandsykehuset Stokmarknes, som også 
har driftsansvaret for tjenesten.
5. Bø kommune slutter seg til regionrådets understreking av at regionens 
ambulansetjeneste til enhver tid er på topp. 
Behandling:

Ordfører orienterte om nettopp innkommet skriv.
Ref. innstilling.

Helse- og sosialsjefen orienterte i saken.

Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Bø kommune slutter seg til utredningen om interkommunal legevakt i 
Vesterålen, datert august 2004, og vil gå inn som deltaker i ordninga.
2. Bø kommune slutter seg til ordningas alternativ II.
3. Bø kommune vil ta sikte på å delta fra 01.01.2005. Det forutsettes at 
driftskostnadene fordeles etter deltakerkommunenes innbyggerantall.
4. Legevaktordninga lokaliseres til Hålogalandsykehuset Stokmarknes, som også 
har driftsansvaret for tjenesten.
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5. Bø kommune slutter seg til regionrådets understreking av at regionens 
ambulansetjeneste til enhver tid er på topp. 

0151/04 
BØHEIMENPROSJEKTET - TILLEGGSBEVILGNING
Saken utgår / ble ikke behandlet i møtet.

0152/04 
GRUNNERVERV STEINESJØEN - KAI 4
Forslag til vedtak:
Formannskapet går inn for og vedtar at det erverves grunn til veg og parkering, og 
at det gjennomføres slik som beskrevet i forslag til kjøpekontrakt, som følger 
vedlagt.

Kostnadene med grunnervervet gjøres opp ved at grunneierne overtar 
vederlagsfritt 3 båtplasser til en verdi av kr 22 500,-.
Kostnadene vedrørende grunnervervet finansieres innenfor prosjektet.

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

Vedtak:
Formannskapet går inn for og vedtar at det erverves grunn til veg og parkering, og 
at det gjennomføres slik som beskrevet i forslag til kjøpekontrakt, som følger 
vedlagt.

Kostnadene med grunnervervet gjøres opp ved at grunneierne overtar 
vederlagsfritt 3 båtplasser til en verdi av kr 22 500,-.
Kostnadene vedr. grunnervervet finansieres innenfor prosjektet.

0153/04 
UTVIDELSE AV DUKEN KIRKEGÅRD

Forslag til vedtak:
Det arbeides videre med utvidelse av Duken kirkegård på sørsiden av vegen til 
Duken.
Det gis fullmakt til rådmannen å forhandle om grunnavståelse og inngå avtale om 
kjøp av grunn.
Det gis fullmakt til rådmannen å få regulert området 

Behandling:
Ref. innstilling.

Tilleggsforslag fra Anne Ma. Vik:
Berørte parter inviteres til møte i forbindelse med utarbeiding av regulerings- og 
kirkegårdsplaner.

Votering:
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det arbeides videre med utvidelse av Duken kirkegård på sørsiden av vegen til 
Duken.
Det gis fullmakt til rådmannen å forhandle om grunnavståelse og inngå avtale om 
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kjøp av grunn.
Det gis fullmakt til rådmannen å få regulert området.
Berørte parter inviteres til møte i forbindelse med utarbeiding av regulerings- og 
kirkegårdsplaner.

0154/04 
ØKONOMIPLAN 2005 – 2008

Saken ble behandlet av styringsgruppa for økonomiplanen, hvor det ble ført egen 
protokoll.

0155/04 
STRUKTURENDRING - SAMMENSLÅING AV BØ OG MALNES SOKN?

Forslag til vedtak:
Bø kommune slutter seg til realiteten i kirkevergens forslag til vedtak:

Bø kommune tilrår at Bø og Malnes sokn blir slått sammen til ett sokn.

Navn på det nye soknet blir Bø sokn.
Navn på det nye menighetsrådet blir Bø menighetsråd.
Antall medlemmer: 8, i tillegg 5 varamedlemmer
Ordningen iverksettes fra 01.01 2006.

Behandling:
Ref. innstilling.
Forslag fra Anne Ma. Vik:
Det nye soknet skal hete: Bø og Malnes Sokn.

Votering:
Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bø kommune slutter seg til realiteten i kirkevergens forslag til vedtak:
Bø kommune tilrår at Bø og Malnes sokn blir slått sammen til ett sokn.
Navn på det nye soknet blir Bø og Malnes sokn.
Navn på det nye menighetsrådet blir Bø menighetsråd.
Antall medlemmer: 8, i tillegg 5 varamedlemmer
Ordningen iverksettes fra 01.01 2006.

Rett utskrift:

Ordfører Viggo Johnsen 
Varaordfører Anne Ma. Vik
Formannskapssekretær Grete F. Olsen

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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