
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 28.01.04

Møtested: Kommunestyresalen

Tilstede:
Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Svein Helge Martinussen møtte for Berit Hansen
Kjell Richardsen møtte for Hilde Nilsen
Sture Pedersen

Dessuten møtte: 
Rådamnn Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Kontorsjef Arvid Pedersen
Tiltakskonsulent Arne Osnes
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Skolesjef Gundar Jakobsen møtte kl. 16.10.

Willy Bowitz fra Vesterålskraft Nett a/s

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig godkjent.

Til saksliste: 
Forslag fra ordfører:
Sak 0004/04 behandles som siste sak.

Under referater og meldinger vil adm.dir. fra Vesterålskraft Nett A/S gi en 
orientering om selskapet.

Votering:
Sakslisen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

Svein Helge Martinussen ble utpekt til å underskrive protokollen.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0002/04 04/00158 
REFERATER OG MELDINGER 

0003/04 04/00160 
BRANNSKADE VED BØ UNGDOMSSKOLE - ORIENTERING 

0004/04 04/00163 
BUDSJETTREGULERING - NÆRING

0005/04 03/01870 B-sak
SØKNAD OM ENDRING NEDBETALING LÅN VESTERÅLEN FISKEBÅTREDERI

0006/04 03/01851 B-sak
SØKNAD OM LÅN TIL EGENKAPITAL TIL KJØP AV FARTØY FOR TILFØRSEL AV 
TILLEGGSRETTIGHETER NVG SILD, BØ HAVFISKE AS

0007/04 03/01851 B-sak
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SØKNAD OM LÅN TIL EGENKAPITAL TIL KJØP AV FARTØY FOR TILFØRSEL AV 
TILLEGGSRETTIGHETER NVG SILD, HAVBØR A/S

0008/04 03/01730 B-sak
SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD BØ SEAFOOD AS SUS

0009/04 03/01220 B-sak
SØKNAD OM LÅN/REFINANSIERING AV SKÅRVÅGBRUKET AS 

0002/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstilling.
Adm. dir. Willy Bowitz fra Vesterålskraft Nett A/S gav formannskapet en 
orientering om bredbåndsutbygging.

Rådmannen orienterte om at det forelå et forslag til intensjonsavtale.

Forslag fra ordfører:
Formannskapet delegerer til rådmannen til å inngå en intensjonsavtale for levering 
av bredbåndstjenester mellom Vesterålskraft og kommunen.

Sture Pedersen stilte spørsmål vedrørende situasjonen for Vesterålen Vaktsentral.
Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte.

Ordfører orienterte fra møte om vannsituasjonen i Guvåg. 
Administrasjonen vil fremme ei sak til politisk behandling om vannsituasjonen på 
Guvåg.

Tiltakskonsulenten orienterte om UNIREG-arbeidsplasser.

Ordfører orienterte videre om:
- folkevalgtopplæring som blir førs i mars måned. Innspill tas imot dersom det er 
spesielle tema som ønskes tatt opp.
- Nedsatt regional arbeidsgruppe som bl.a. skal finne ut hvordan en skal fordele 
i forhold til omlegging av arbeidsgiveravgiften
- neste formannskap blir 11. februar og neste kommunestsyre 16. februar.

Votering:
Innstillingen med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Formannskapet delegerer til rådmannen til å inngå en intensjonsavtale med 
Vesterålskraft Nett a/s for levering av bredbåndstjenester mellom Vesterålskraft 
og kommunen.

0003/04 
BRANNSKADE VED BØ UNGDOMSSKOLE - ORIENTERING

Behandling:
Kontorsjef Arvid Pedersen og skolesjef Gundar Jakobsen orienterte i saken.
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Skolesjefen etterlyste tilbakemelding på hvilken utredning formannskapet egentlig 
ønsket seg forelagt ut fra de alternativene som han gav eksempler på og andre 
muligheter som finnes. Han minnnet om at planarbeidet ble stoppet i tråd med 
politisk vedtak.

Rådmannen orienterte om tidsfrister og tidsbruk som koster penger.
Politikerne må avgjøre hvorvidt vi skal bygge nytt eller bygge opp ungdomsskolen 
der den er.

Etter diskusjon entes man om at det var behov for politisk avklaring om målet 
man skal jobbe mot med forbehold om økonomien som følge av 
forsikringsoppgjør.

Enstemmig vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen fremme ei sak til neste formannskapsmøte 
med forslag til vedtak. 
Utredningen bør bl.a. omfatte eventuell oppbygging av ungdomsskolen der den er, 
eller et eventuelt nybygg ved alternativt Steine eller Straume skoler, samt si noe 
om det økonomiske.

0004/04 
BRUK AV EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE – BUDSJETTREGULERING
(BUDSJETTREGULERING – NÆRING)

Forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 1.3 mill. til styrking av Rådmannens budsjettramme (1.1) 
øremerket avsetning til Egenkapitalfondet (disposisjonsfond). Avsetningen 
finansieres med bruk av driftsmidler avsatt til investeringer. De investeringer som 
er vedtatt finansiert av driftsmidler finansieres av ubundet kapitalfond. 

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet.

Behandling:
Ref. innstilling.

Rådmannen korrigerte adminisstrasjonen innstilling med følgende tillegg:
Vedtak i sakene 0005/04 – 0009/04 fremmes som innstilling til kommunestyret 
dersom kommunestyret selv ønsker å være beslutningstaker i saker hvor 
egenkapitalfondet er tilført midler fra Næringsfondet, jfr. vedtak i kommunestyrets 
budsjettsak 0115/03.

Votering:
Korrigert innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det bevilges kr. 1.3 mill. til styrking av Rådmannens budsjettramme (1.1) 
øremerket avsetning til Egenkapitalfondet (disposisjonsfond). Avsetningen 
finansieres med bruk av driftsmidler avsatt til investeringer. De investeringer som 
er vedtatt finansiert av driftsmidler finansieres av ubundet kapitalfond. 

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet.

Vedtak i fsk-sakene nr. 0005/04 – 0009/04 fremmes som innstilling til 
kommunestyret dersom kommunestyret selv ønsker å være beslutningstaker i 
saker hvor egenkapitalfondet er tilført midler fra Næringsfondet, jfr. vedtak i 
kommunestyrets budsjettsak 0115/03.
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0005/04 Unntatt offentlighet §5
SØKNAD OM ENDRING NEDBETALING LÅN VESTERÅLEN FISKERBÅTREDERI

(B-sak behandlet i lukket møte hvor vedtak blir offentlig.)

Vedtak:
Søknad fra Vesterålen Fiskebåtrederi AS betalingsendring for lån nr. 3000 
97996839607 innvilges.
Betalingsterminer for 2004 blir etter dette:
Termin 01.09.02 betales 15.02.04
Termin 01.03.03 betales 15.03.04
Termin 01.09.03 betales 15.05.04
Termin 01.03.04 betales 01.09.04
Termin 01.09.04 betales 15.11.04

Låntaker benytter tidligere utsendte betalingsvarsel for forfalt terminer, samt de 
betalingsvarsel som blir utsendt i 2004, ved innbetaling, og må selv sikre 
overholdelse av betalingsdatoer.
Betingelser for vedtaket er at disse gjeldende betalingstidspunkt, og fremtidige 
forfall, overholdes.

0006/04 Unntatt offentlighet §6
SØKNAD OM LÅN TIL EGENKAPITAL TIL KJØP AV FARTØY FOR TILFØRSEL
AV TILLEGGSRETTIGHETER NVG SILD, BØ HAVFISKE AS

(B-sak behandlet i lukket møte hvor vedtak blir offentlig.)

Vedtak:
Bø Havfiske AS innvilges Egenkapitallån kr 300.000 til kjøp av ”Reholm”, båt med 
silderettigheter, fra John Edvard Johnsen. Betingelser for lånet følger retningslinjer 
for Egenkapitallån.
Lånet sikres mot pant i ”Jenegga”, med prioritet etter annen lånefinansiering.. 
Lånet utbetales mot dokumentasjon på finansiering og utgifter, underskrevet 
gjeldsbrev og tinglyst pantobligasjon.
Lånet belastet post 1.1201.525.325.000 ”Utlån egenkapitalfond”.
Vedtaket betinger budsjettregulering med økning av gjeldende budsjettpost med 
kr 300.000, finansiert over posten 1.1201.9504.325.000 ”Bruk av 
egenkapitalfond”

Det tas følgende forbehold, jfr. formannskapets vedtak i sak 0004/04 
”Budsjettregulering Næring”:

Vedtak i fsk-sakene nr. 0005/04 – 0009/04 fremmes som innstilling til 
kommunestyret dersom kommunestyret selv ønsker å være beslutningstaker i 
saker hvor egenkapitalfondet er tilført midle 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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