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MØTEPROTOKOLL 

 
Kommunestyret 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 31.05.2012 
Møtestart: Kl. 12.00. 
Møteslutt: Kl. 17.00 
  
Tilstede: Sture Pedersen 
 Tom Tobiassen 
 Sunniva Dahl 
 Arne Fr. Andersen 
 Synnøve S. Olsen møtte for Fred O. Hanssen 
 Kjell Richardsen 
 Geir-Viggo Pedersen 
 Harry - Erik Hanssen 
 Steinar Lihaug 
 Frode Pettersen 
 Ivan O. Andreassen 
 Hilde Nilsen 
 Viggo Willassen 
 Atle Olsen 
 Svein Helge Martinussen 
 Brith-Unni Willumsen 
 Tor Andersen 
 Svein A. Tobiassen 
 Anne Ma. Vik 
 
Fra Eldrerådet møtte: 
 Fredrik Schreier 
 Einar F. Johnsen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Kultursjef Katie Hanken 
 Skole og barnehagesjef Gundar Jakobsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Fra NAV: Gøril Johnsen 
 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
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 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Kirkeverge Tormod Johannessen 
  
Fra Statoil møtte: Ed Magne Torbergsen 
 Ståle Johnsen 
 
 Til innkallingen: 
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til sakslisten:  
 
 Forslag fra ordfører: 
 
 Som tilleggssak oppføres: 
 

- Inngåelse av tjenesteavtale nr. 4 ”Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp   
       døgnopphold” med Nordlandssykehuset HF  
 
Sak 29/12 Skolestruktur utgår. 
 

 Det er innmeldt 2 spørsmål og et forslag til uttalelse. 
 
                             Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
 
 Atle Olsen viste til behandling av sak 12/22 i siste kommunestyremøte som  
                            bl.a. omhandlet manglende anbud, og stilte spørsmål om kommunestyret vil  
                            få seg forelagt en sak om dette.  
 
 Rådmannen orienterte om rapporteringer til kommunestyret. 
  
     Sunniva Dahl og Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. 
  
 Synnøve Solsem Olsen ba om permisjon fra kl. 15.00 dersom møtet ikke var 
 avsluttet innen da. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
23/12 12/19  
 REFERATER OG MELDINGER  
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24/12 12/21  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
25/12 12/375  
 STATOIL ORIENTERER  
 
 
26/12 12/361  
 ÅRSRAPPORT 2011 BØ KOMMUNE  
 
 
27/12 12/362  
 TERTIALRAPPORT 01/12  
 
28/12 12/360  
 EIENDOMSKATT BØ  
 
29/12 12/273  
 SKOLESTRUKTUR  
 Utgår – se godkjenning av sakslisten. 
 
30/12 11/1  
 SAMLOKALISERING AV VINJE OG FJÆRVOLL BARNEHAGE  
 
31/12 11/554  
 VIDERE BREDBÅNDSUTBYGGING  
 
32/12 12/137  
 KULTURSAMARBEID I VESTERÅLEN 2012-2015  
 
33/12 12/372  
 BØKS AS - NÆRINGSUTVIKLING ETTER OMSTILLINGS-

PERIODEN  
 
34/12 12/421  
 INNGÅELSE AV TJENESTEAVTALE NR 4  ”KOMMUNENS PLIKT 

TIL ØYEBLIKKELIG HJELP – DØGNOPPHOLD”  MED 
NORDLANDSSYKEHUSET HF 

 
 
Kulturinnslag. 
Ordfører orienterte om Artic Race of Norway, som alt har bred oppslutning lokalt og sentralt, 
og viste i denne sammenheng en liten presentasjon / filmsnutt. Dette er et sykkelritt for Nord 
Norge der kysten av Norge ”skal selges”, og det er alt blitt ganske stort. Han oppfordret videre 
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til engasjement. Man jobber for å få en del av dette løpet (sykkelritt, orienteringsløp, 
tindebestigning m.m.) til Bø. 
 
 
 
23/12  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
24/12  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

Behandling: 
 
Ordfører orienterte om: 
 
- Gang og sykkelvei Eidet 
- Fylkesvei 911 - 914 
- Brua på veien ned til Straumsjøen 
- Bøtunellen 
- Bussholdeplass Rottåsen 
- Transport og Kommunikasjonskomiteen 
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- Kommunalkomiteen 
- Regine Normanns veg 
- Vann Verhals- Jørland - Jørlandsjøen, Mårsund 
- Trålersaken 
- Drift av Hotell i små kommuner 
- Regional Teaterinnstruktør 
- Videregående Skole i Bø 
- Hovden Havn 
 
Etter orienteringen ble det en del tilbakemeldinger og spørsmål som ordføreren besvarte. 
 
 

 

Vedtak: 

 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak i saken. 

 

 

  
25/12  

STATOIL ORIENTERER 

 

Behandling: 
 

Ståle Johnsen orienterte om Statoil sin aktivitet i Hovden. Man har ved Hølla etablert et  
havobservatorium og datautstyr er plassert på land. Man har behov for stabil forsyning av  
bredband/strøm. Prosjektet er et samarbeid mellom Bø kommune, Statoil og Nordland 
Fylkeskommune der Bø kommune ikke er blitt økonomisk belastet. 

Ordfører overrakte blomster som takk for godt samarbeid. 

 

Vedtak: 

 

 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 
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26/12  

ÅRSRAPPORT 2011 BØ KOMMUNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Foreløpig Årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Rådmann og ordfører besvarte spørsmål. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Foreløpig Årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 

 
27/12  

TERTIALRAPPORT 01/12 

 

 

Forslag til vedtak: 

Tertialrapport 01/12 tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

Tertialrapport 01/12 tas til orientering. 

 

 

  
28/12  

EIENDOMSKATT BØ 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det innføres ikke eiendomsskatt i Bø kommune. 
 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Forslag fra Anne Ma. Vik:  lik alt. nr. 2.fra administrasjonen. 

 

Forslag fra Sunniva Dahl: 

 
Som følge av Bø kommunes økonomiske utfordringer, ber kommunestyret om at saken om 
eiendomsskatt blir utsatt til kommunestyremøte i juni, da saken om skolestruktur også skal 
opp. Kommunestyret ønsker seg forelagt en utredning på lederstrukturen i skole og 
barnehageavdelingen. Utredningen skal inneholde en vurdering av reduksjon i det totale 
antallet rektorer og barnehagestyrer. Kommunestyret ønsker også at administrasjonen ser på 
muligheten for en 1-10 skole med avdelinger tilhørende i sine bygg på steine, Straume, Eidet 
og Asterset. Og hva som vil være konsekvensene av dette.  
 
Votering: 

Ved alternativ votering over utsettelsesforslaget fra Dahl, ble forslag om utsetting vedtatt mot 
4 stemmer. 

 

Vedtak: 
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Som følge av Bø kommunes økonomiske utfordringer, ber kommunestyret om at saken om 
eiendomsskatt blir utsatt til kommunestyremøte i juni, da saken om skolestruktur også skal 
opp. Kommunestyret ønsker seg forelagt en utredning på lederstrukturen i skole og 
barnehageavdelingen.  
 
Utredningen skal inneholde en vurdering av reduksjon i det totale antallet rektorer og 
barnehagestyrere. Kommunestyret ønsker også at administrasjonen ser på muligheten for en 1-
10 skole med avdelinger tilhørende i sine bygg på Steine, Straume, Eidet og Astersett, og hva 
som vil være konsekvensene av dette.  
 

 

  
29/12  

SKOLESTRUKTUR 

 

Utgår – se godkjenning av sakslista. 

 

 

 
 
30/12  

SAMLOKALISERING AV VINJE OG FJÆRVOLL BARNEHAGE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det igangsettes planlegging i 2012 med sikte på oppføring av tilbygg til Vinje barnehage avd. 
2 (ved Steine skole). Tilbygget ferdigstilles innen august 2013.  

 

Prosjektet innarbeides i budsjett og økonomiplanen med en samlet kostnadsramme på  

kr 4.260.000,-.  Kostnaden finansieres med låneopptak.  

 

Samlet barnehageareal i nye Vinje barnehage skal dekke behovet for 43 barnehageplasser i 
Steine skolekrets. Fjærvoll og Vinje barnehage avd. 1 legges fra samme tidspunkt ned. 

 

Behandling: 
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Anne Ma. Vik erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 

Rådmannen forklarte hvordan man kunne redusere utgifter på tross av nybygging. 

 

Forslag fra Svein Helge Martinussen; 

 

Saken utsettes. 

Kommunestyret viser til årsrapport 2011 for Bø kommune hvor rådmannen redegjør for 
kommunens ekstremt sårbare situasjon ved eventuelle renteøkninger på grunn av alt for høy 
lånegjeld. 

Kommunestyret ber derfor rådmannen om å utrede alternativet med å legge ned en avdeling på 
Vinje og å opprettholde Fjærvoll barnehage. 

Rådmannens utredning skal ha som siktemål å redusere driftskostnader ved å optimalisere 
drifta under en felles ledelse. 

Kommunestyret ber rådmannen om å gå i forhandlinger om en ny leieavtale og å følge opp 
skriftlig tilbud fra Fjærvoll bygdelag om tiltak for å redusere fyringsutgiftene. 

 

Votering over utsettelsesforslaget: 

Ved alternativ votering falt utsettelsesforslaget mot 6 stemmer. 

 

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget til Martinussen om å 
legg ned ei avdeling på Steine og opprettholde Fjærvoll barnehage, ble formannskapets 
innstilling vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Vedtak: 

 

Det igangsettes planlegging i 2012 med sikte på oppføring av tilbygg til Vinje barnehage avd. 
2 (ved Steine skole). Tilbygget ferdigstilles innen august 2013.  

 

Prosjektet innarbeides i budsjett og økonomiplanen med en samlet kostnadsramme på  

kr 4.260.000,-.  Kostnaden finansieres med låneopptak.  

 

Samlet barnehageareal i nye Vinje barnehage skal dekke behovet for 43 barnehageplasser i 
Steine skolekrets. Fjærvoll og Vinje barnehage avd. 1 legges fra samme tidspunkt ned. 
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31/12  

VIDERE BREDBÅNDSUTBYGGING 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bø kommune vedtar foreliggende utbyggingsplan for fiberkabel til Hovden og Nykvåg, 
ihht. Foreliggende avtaledokument mellom Bø kommune og Vesterålskraft Bredbånd 
A/S. 

2. Så snart prosjekt under pkt. 1 er overtatt av utbyger, fortsetter administrasjonen med 
videre planlegging for strekningen Steinsvik om Straumsnes til Straume, samt ikke 
utbygde områder rundt Steine, Straume Eidet, herunder også Skårvågen og Søberg. 
Løsning med radiolink søkes innarbeidet for Litløy. Utbyggingen baserer seg ellers 
primært på anlegg med fiberkabel. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Arne Osnes orienterte og besvarte spørsmål fra Anne Ma. Vik om bredbånd til områder som 
ikke er nevnt i forslag til vedtak. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Bø kommune vedtar foreliggende utbyggingsplan for fiberkabel til Hovden og Nykvåg, 
ihht. Foreliggende avtaledokument mellom Bø kommune og Vesterålskraft Bredbånd 
A/S. 

2. Så snart prosjekt under pkt. 1 er overtatt av utbyger, fortsetter administrasjonen med 
videre planlegging for strekningen Steinsvik om Straumsnes til Straume, samt ikke 
utbygde områder rundt Steine, Straume Eidet, herunder også Skårvågen og Søberg. 
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Løsning med radiolink søkes innarbeidet for Litløy. Utbyggingen baserer seg ellers 
primært på anlegg med fiberkabel. 

 

Skole- og oppvekstsjef Gundar Jakobsen overtok som rådmann i møtet. 

 
  
32/12  

KULTURSAMARBEID I VESTERÅLEN 2012-2015 

 

Forslag til vedtak: 

Utkastet til "Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012-2015 - kultur som 
identitetsskaper" sendes på høring til kommunestyrene med høringsfrist for innspill 31. mai. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Ordfører korrigerte innstillingen. 

Kultursjef Katie Hanken besvarte spørsmål i saken. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Bø kommune har ingen merknader vedrørende utkastet til "Strategiplan for Kultursamarbeidet 
i Vesterålen 2012-2015 - kultur som identitetsskaper". 
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BØKS AS - NÆRINGSUTVIKLING ETTER OMSTILLINGSPERIODE N 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Bø kommune avslutter felles omstillingsarbeid gjennom Bøks AS pr. 31.12.2012.  

Bø kommune foreslår i eiermøte juni 2012 for øvrige eiere av selskapet at Bøks AS avvikles 
pr. samme dato.  Dersom formelle forhold gjør at dette tidspunktet ikke er mulig, avikles 
selskapet så snart som formelt mulig.   

Det forutsettes at aksjekapital ikke er benyttet til drift, og denne tilbakeføres aksjonærene iht. 
eierandel. 

Dersom øvrige eiere ønsker videreføring av selskapet, legger Bø kommune aksjer i selskapet 
ut for salg, i henhold til bestemmelser i vedtekter. 

Avslutning av felles omstillingsperiode, pr. 31.12.12 gjennomføres ved: 

• Igangsatte prosjekter som ikke er avsluttet pr avviklingsdato, overføres til den 
kommunen hvor prosjektet er lokalisert.  Innvilget finansiering følger prosjektet. 

• Eventuelle fellesprosjekter gjeldende begge kommunene overtas av kommunene i 
fellesskap, og videreføres/ avsluttes innenfor enighet mellom disse. 

• Ikke benyttede omstillingsmidler deles 50/50 mellom kommunene. 

Bø kommune innleder et samarbeid med Bø næringsforening for å utarbeide modell for videre 
næringsmessig utviklingsarbeid.  Modellen fremlegges til politisk behandling når den er 
ferdigstillet, senest desember 2012. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Svein Helge Martinussen: 

 

1. Kommunestyret vedtar å opprette et selskap for næringsutviking, fysisk og juridisk lagt 
utenfor kommuneadministasjonen. 

 

Kommunestyret gjør i ny sak vedtak om eierstruktur, finansiering og arbeidsoppgaver. 

 

2. BØKS A/S videreføres inntil all relatert virksomhet er avsluttet, herunder at alle eksterne 
tilskuddsmottakere har fått godkjent sluttrapport og prosjektregnskap og fått tilskuddet 
utbetalt. 

 

3. Kommunestyret ber om at strategisk næringsplan snart legges fram for politisk behandling. 
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Votering: 

Ved alternativ votering mellom innstillingen for forslag fra Svein Helge Martinussen, ble 
innstillingen vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Vedtak: 

 

Bø kommune avslutter felles omstillingsarbeid gjennom Bøks AS pr. 31.12.2012.  

Bø kommune foreslår i eiermøte juni 2012 for øvrige eiere av selskapet at Bøks AS avvikles 
pr. samme dato.  Dersom formelle forhold gjør at dette tidspunktet ikke er mulig, avikles 
selskapet så snart som formelt mulig.   

Det forutsettes at aksjekapital ikke er benyttet til drift, og denne tilbakeføres aksjonærene iht. 
eierandel. 

Dersom øvrige eiere ønsker videreføring av selskapet, legger Bø kommune aksjer i selskapet 
ut for salg, i henhold til bestemmelser i vedtekter. 

Avslutning av felles omstillingsperiode, pr. 31.12.12 gjennomføres ved: 

• Igangsatte prosjekter som ikke er avsluttet pr avviklingsdato, overføres til den 
kommunen hvor prosjektet er lokalisert.  Innvilget finansiering følger prosjektet. 

• Eventuelle fellesprosjekter gjeldende begge kommunene overtas av kommunene i 
fellesskap, og videreføres/ avsluttes innenfor enighet mellom disse. 

• Ikke benyttede omstillingsmidler deles 50/50 mellom kommunene. 

Bø kommune innleder et samarbeid med Bø næringsforening for å utarbeide modell for videre 
næringsmessig utviklingsarbeid.  Modellen fremlegges til politisk behandling når den er 
ferdigstillet, senest desember 2012. 
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INNGÅELSE AV TJENESTEAVTALE NR 4 ”KOMMUNENS PLIKT T IL 
ØYEBLIKKELIG HJELP – DØGNOPPHOLD” MED NORDLANDSSYKE HUSET 
HF 

 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Kommunestyret vedtar forslag til tjenesteavtale 4: ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold” med Nordlandssykehuset HF 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå reviderte avtaler med Nordlandssykehuset HF av 
ikke-prinsipiell karakter, eller som oppfattes som forbedringer av foreliggende forslag 
til avtale mellom Bø kommune og Nordlandssykehuset HF. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF 
vedr. drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (akuttplass).  

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar forslag til tjenesteavtale 4: ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold” med Nordlandssykehuset HF 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå reviderte avtaler med Nordlandssykehuset HF av 
ikke-prinsipiell karakter, eller som oppfattes som forbedringer av foreliggende forslag 
til avtale mellom Bø kommune og Nordlandssykehuset HF. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF 
vedr. drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (akuttplass).  

 

 

 

Svein Tobiassen: Forslag til uttalelse om Molo. 

 

MOLO SKÅRVÅGEN – FORSKUTTERING NORDLAND FYLKESKOMMUNE KR. 
2.125.000,-. 

 

Bø kommunestyre viser til at molo i Skårvågen er lagt inn i Bø kommunes investeringsbudsjett 
for 2012 med kr. 4.250.000. Prosjektet er finansiert 50% statlig tilskudd. Skårvågen havn har 
over flere år blitt stadig viktigere for ilandføring av fisk til Bø kommune. Det er viktig at 
utbygging av moloprosjektet i Skårvågen kommer til oppstart snarest mulig. Bø kommunestyre 
ber nå om at Nordland Fylkeskommune forskutterer det statlige tilskuddet til moloprosjektet i 
Skårvågen med kr. 2.125.000. 

Votering: 
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Forslag fra Tobiassen enstemmig vedtatt. 

 

 

Spørsmål innsendt fra Tor Andersen (SP): 

 

KOR BLI DET AV VATNET TIL MÅRSUND? 

Dette er en viktig sak for de som bor på Mårsundgården, men også for Senterpartiet som har 
tatt opp denne saken ved flere anledninger og gjennom 3-4års tid.  

Meldingene jeg får fra Mårsund er at vannet har en dårlig kvalitet, på kanten av det som i dag 
kan godkjennes som drikkevann.   

Flere ganger har ordfører bedyret at vann til Mårsund var like ”om hjørnet”.   

 

Folk i Mårsund og senterpartiet er utålmodige og spør nok en gang: 

KOR BLI DET AV VATNET TIL MÅRSUND? 

 

Ordfører orienterte i saken og besvarte spøsmålet med at man var kommet så langt at man for 
tiden jobber med anbudet. 

 

 

Spørsmål fra Viggo Willassen (Bø FRP) OM NETTBRETT: 

 

Til kommunestyremøter ser en stadig at det er mye dokumenter som utsendes til medlemmene. 
Dette er både mye papirer å skrive ut for dem så får de på e-post og må være dyrt for 
kommunen å sende ut alle disse papirene. 

Er det vurdert økonomi om innførsel av såkalt «nettbrett» til KST medlemmer satt opp mot 
kostnader til utsendelse av papirer? 

Det må kunne vurderes at innkjøp av nettbrett varer en hel periode mot kostnadene til 
sakspapirer i en hel periode. 

 

Ordfører gav følgende svar: 

  
Rådmannen stiller seg positiv til forslaget. Øksnes og Hadsel kommuner har vedtatt innføring 
av nettbrett til politikerne. Vi ønsker derfor å avvente for å se hvilken erfaring de gjør seg med 
bruk av nettbrett. Investeringen på ca 100.000 kan søkes innarbeidet i neste økonomiplan-
periode.  
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Det presiseres at porto og papir samlet sett ikke vil forsvare en slik investering, heller ikke i en 
4 års periode. Imidlertid vil det la seg kunne forsvare gjennom spart arbeidskraft, vet at 
politisk sekretariat kan arbeide fullelektronisk. Dette innebærer at alle kommunestyre-
representanter må si seg villig til å motta kun elektroniske dokumenter fra  det tidspunktet 
nettbrett evntuelt blir innført. 
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