
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 28.06.04

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede: 
Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Sture Pedersen
Kjell Richarsen møtte for Hilde Nilsen
Berit Hansen

Dessuten møtte:

Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Plan og ressurssjef Trond Robertsen
Ingeniør Jan E. Selnes
Skolesjef Gundar Jakobsen

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig vedtatt.

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

- Søknad om kjøp av tomter i Eidesjøen byggefelt
- Reduksjon av skatteanslag og aksjeutbytte budsjett 2004.

Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen.

SAKSLISTE
Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0082/04 04/00926 
REFERATER OG MELDINGER 

0083/04 04/00927 
SKISSEPROSJEKT BØ UNGDOMSSKOLE - GODKJENNING 

0084/04 04/00551 
SØKNAD OM KJØP AV TOMTER I EIDETSJØEN 
BYGGEFELT SØKERE: ODDMAR JOHANSEN OG GERD-MALEN 
TOBIASSEN

0086/04 04/00967 
REDUKSJON AV SKATTEANSLAG OG AKSJEUTBYTTE 
BUDSJETT 2004 

0082/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
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Ref. innstilling.
Skolesjefen orienterte om lokaliteter i forbindelse med voksenopplæring / 
introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Ordfører orienterte om at neste formannskapsmøte blir onsdag 7. juli.
Rådmannen orienterte om :
- Endringer i forutsetningene for ny organisering av revisjon.
- Sats – endring av prosjektet / lokaler.
Sture Pedersen tok opp spørsmål om eventuelt fritak fra verv i kommunestyret og 
oppfylling av varamannsliste. 

Ordfører opplyste at saken skal opp til kommunestyret senere på dagen og dette 
vil bli vurdert i den sammenheng.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

0083/04 
SKISSEPROSJEKT BØ UNGDOMSSKOLE - GODKJENNING

Forslag til vedtak:

a. Skisseprosjektet for Bø ungdomsskole godkjennes
b. Forprosjektering igangsettes og fremlegges for formannskapet i 
oktober/november 2004.

Behandling:

Ref. innstilling.

Forslag fra Kjell Richardsen:
Viser til fire års prognosen som er forelagt formannskapet og kommunestyret de 
siste årene.
Disse viser et formidabelt omstillingsbehov.

Minustallene i prognosene har økt siste året og har økt skremmende mye i den 
korte tiden fra høstisen 2003 og til dags dato.

Underskuddene i den siste fremlagte prognose viser et underskudd som krever 
kraftige tiltak. Kommunestyret har vedtatt å legge til rette for en slik prosess og 
formannskapet har i sitt siste møte gitt dette arbeidet 1. prioritet.

I debatten om både rehabilitering og senere gjenoppbygging av Bø Ungdomsskole 
har det vært to alternativer.
1. Full gjenoppbygging med alt av spesialrom på Asterset.
2. Nybygg integrert i Steine skole/Bøhallen hvor eksisterende spesialrom skal 
brukes.

Det har vært enighet om at alt. 2 vil gi en vesentlig lavere investeringskostnad og 
betydelig reduksjon i driftsutgiftene.

Alternativet gir ingen negative følger for det pedagogiske tilbudet, eller 
arbeidsforholdene for de ansatte.
Den eneste ulempen som er nevnt er at noen elever får lengre skyss.
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Bø AP.
Mener at bygging av ny skole etter alternativ 2 vil gi:
1. En årlig omstillingsgevinst på 1,3 – 1,8 millioner.
2. Denne omstillingen gir ingen negative følger for tjenestetilbudet til elevene, 
eller arbeidsforholdene til de ansatte.
3. Tiltaket gir minimale konsekvenser for lokalsamfunnet.
4. Bruk av alternativ 2 gjør at kommunen kommer noe nærmere kommunelovens 
krav om balanse i økonomiplanperioden.

Bø AP.
Foreslå derfor:
1. Gjenoppbygging og rehabilitering av Bø ungdomsskole på Asterset iverksettes 
ikke.
2. Det igangsettes prosjekt etter alternativ 2 hvor mest mulig av prinsippene i 
skisseprosjektet på Asterset blir overført til alternativ 2.
3. Arbeidet fortseter som nå, med sterkest mulig involvering av alle berørte 
aktører i skolen, samt foresatte og ansatte.
4. Planleggingen intensiveres slik at endringene ikke fører til tidstap.

Jan Andersen trakk forslaget fra arbeiderpartiet.

Sture Pedersen ba om gruppemøte, som ble innvilget.

Votering:
Ved alternativ votering mellom de to forslagene ble innstillingen vedtatt med 3 
mot 2 stemmer.

Vedtak:

a. Skisseprosjektet for Bø ungdomsskole godkjennes
b. Forprosjektering igangsettes og fremlegges for formannskapet i 
oktober/november 2004.

0084/04 
SØKNAD OM KJØP AV TOMTER I EIDETSJØEN BYGGEFELT
SØKERE: ODDMAR JOHANSEN OG GERD-MALEN TOBIASSEN

Forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til søknad om kjøp av tomt nr 25 og tomt nr 27 i Eidesjøen 
byggefelt fra Oddvar Johansen og Gerd-Malen Tobiassen datert 19.03.04.

Bø kommune ønsker å ha tilgjengelig de tomter som det er tilrettelagt for til 
oppføring av boliger.

Søknaden avslås derfor.

Behandling:

Ref. innstilling.

Forslag fra Viggo Johnsen:
Kommunestyret viser til søknad fra Oddmar Johansen og Gerd-Malen Tobiassen 
om kjøp av tomt nr.25 og tomt nr. 27 i Eidesjøen byggefelt.

Begge tomtene er byggeklare (tilrettelagt for vei, vann og avløp) for oppføring av 
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bolig. Mot at en kompensasjon på kr. 25.000 for tapte tilkoplingsgebyrer tillegges 
tomteprisen, innvilges søknaden. Dette innebærer at det ved salg av to byggeklare 
tomter i Eidesjøen byggefelt settes en pris på kr. 75.000.

Dette vil også gjelde for tomter i andre kommunale tomtefelt.
Det forutsettes at vann- og avløpsabonnenter ikke påføres ekstra kostnader.

Votering:
Ordførers forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret viser til søknad fra Oddmar Johansen og Gerd-Malen Tobiassen 
om kjøp av tomt nr.25 og tomt nr. 27 i Eidesjøen byggefelt.

Begge tomtene er byggeklare (tilrettelagt for vei, vann og avløp) for oppføring av 
bolig. Mot at en kompensasjon på kr. 25.000 for tapte tilkoplingsgebyrer tillegges 
tomteprisen, innvilges søknaden. Dette innebærer at det ved salg av to byggeklare 
tomter i Eidesjøen byggefelt settes en pris på kr. 75.000.

Dette vil også gjelde for tomter i andre kommunale tomtefelt.
Det forutsettes at vann- og avløpsabonnenter ikke påføres ekstra kostnader.

0086/04 
REDUKSJON AV SKATTEANSLAG OG AKSJEUTBYTTE BUDSJETT 2004 

Forslag til vedtak:
1. Skatteanslaget for 2004 reduseres med kr. 697.000 fra kr. 34.197.000 til kr. 
33.500.000
2. Inntektsutjevningen reduseres med kr. 345.000 fra kr. 17.043.000 til kr. 
16.698.000
3. Rammetilskuddet økes med kr. 92.000 fra kr. 53.087.000 til kr. 53.179.000
4. Samtlige etater inklusiv Kirkelig Fellesråd får redusert sin netto 
budsjettbudsjettramme med 0.89%; jfr. saksframlegget.
5. Aksjeutbyttet reduseres med kr. 250.000; jfr. saksframlegget 
Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering i henhold til ovenstående.

Behandling:â

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skatteanslaget for 2004 reduseres med kr. 697.000 fra kr. 34.197.000 til kr. 
33.500.000
2. Inntektsutjevningen reduseres med kr. 345.000 fra kr. 17.043.000 til kr. 
16.698.000
3. Rammetilskuddet økes med kr. 92.000 fra kr. 53.087.000 til kr. 53.179.000
4. Samtlige etater inklusiv Kirkelig Fellesråd får redusert sin netto 
budsjettbudsjettramme med 0.89%; jfr. saksframlegget.
5. Aksjeutbyttet reduseres med kr. 250.000; jfr. saksframlegget 

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering i henhold til ovenstående.
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Rett utskrift:

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

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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