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Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 26.05.2011 
 
Møtestart: Kl. 12.00. 
Møteslutt: Kl. 15.30. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Tom Tobiassen 
 Hilde Nilsen 
 Arne Fr. Andersen 
 Mogens Jakobsen møtte for Steinar Lihaug 
 Ivan Andreassen 
 Fred Oluf Hansen 
 Sunniva Dahl 
 Viggo Willassen 
 Geir-Viggo Pedersen 
 Viggo Johnsen 
 Linda Haug møtte for Tor Andersen 
 Ole Åsheim 
 Marit J. Pedersen 
 Guttorm Veabø 
 Svein Tobiassen 
 Svein Helge Martinussen 
 Torfinn Johnsen møtte for Brith-Unni Willumsen 
 Anne Ma. Vik 
Fra Eldrerådet: Aud Danielsen møtte for Fredrik Schreier. 
 Einar F. Johnsen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Fsk-sekr. Grete F. Olsen 
 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Teknisk sjef Einar Botnmark 
 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
 Kirkeverge Tormod Johannessen 
 Skole og barnehagesjef Gundar Jakobsen 
 Kultursjef Katie Hanken 
 Næringssjef Arne Osnes 
 Nav v/Gøril Johnsen 
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 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
   
 Til sakslisten: 
 Forslag fra ordfører: 
 

- Som tillegg føres opp: 
- Tilleggssak om tjenesteytingsavtale mellom Bø  

                                  Menighetsråd og Bø kommune 
   -     Interpellasjoner fra Tobiassen og Veabø 
 -    Ett spørsmål fra Martinussen 
  
 Votering: 
 Sakslisten med endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 Guttorm Veabø etterspurte saker om utbytte fra Vesterålskraft og om  
 nedkorting av veitrase til Evenes. 
 
 Ordfører orienterte. 
 
 Anne Ma. Vik og Arne Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 Kulturinnslag: 
 
 Kultursjef Katie Hanken var invitert til å gi en orientering om årets  
 Reginedager. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
24/11 11/28  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
25/11 11/362  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
26/11 11/342  
 ADMINISTRATIV  FORHANDLING  
 
27/11 11/523  
 EVALUERING FLYKTNINGER  
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28/11 11/524  
 KOMMUNDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET MED 

HANDLINGSPLAN 2011-2014  
 
29/11 11/674  
 SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNALT VANNVERK  
 
30/11 11/706  
 SØKNAD OM KJØP AV TOMTEAREAL - STEINESJØEN  
 
31/11 11/721  
 ETABLERING AV VESTERÅLEN BARNEVERN  
 
32/11 11/91  
 BØKS AS HANDLINGSPROGRAM 2011  
 
33/11 11/570  
 FELLES FORLIKSRÅD I VESTERÅLEN  
 
34/11 11/801  
 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM BØ MENIGHETSRÅD OG BØ 

KOMMUNE  
 
 
 
 
24/11  

REFERATER OG MELDINGER KST 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Martinussen ba om å bli orientert om §13-vedtaket fra formannskapet. 
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Ordfører orienterte om Fsk-sak 15/11 om Veva, og opplyste videre at det vil bli gitt mer 
detaljert orientering om Veva i neste kommunestyremøte. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referater og meldinger tatt til orientering. 

 

 

 
25/11  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

Behandling: 
 

Ordfører Sture Pedersen orienterte om:  

- Vassdragene i Bø 
- Ungdomsboliger i Bø 
- Gang/Sykkelvei Eidet 
- Sykestue i Bø 
- Legekontoret 
- Energi og Miljøkomiteen, Stortinget,  
- Steinesjøen nyetableringer 
- Videregående skoletilbud i Bø, stud spesialisering 
- Kobbvågen/Eidetsjøen, Stortinget 
- Vinmonopol 
- Apotek 
 

 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 
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26/11  

ADMINISTRATIV  FORHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 

1.Med virkning fra 01.08 2011 delegeres det til Rådmannen å gjennomføre lokale  

   lønnsforhandlinger. 

 

2.Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger for rådmannen delegeres til formannskapet.  

   Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08 2011 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1.Med virkning fra 01.08 2011 delegeres det til rådmannen å gjennomføre lokale  

   lønnsforhandlinger. 

 

2.Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger for rådmannen delegeres til Formannskapet.  

   Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08 2011 

 

 

  
27/11  

EVALUERING FLYKTNINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Saksfremlegg om evaluering av flyktninger tas til orientering 

2. Det bosettes ikke flyktninger utover familiegjenforening i Bø kommune i 2011  
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3. Det innarbeides et utvidet tilbud om norskopplæring for flyktninger fra høst 2011  

4. Arbeidet med flyktninger endres fra bosetting til et større fokus på integrering 

5. Det søkes IMDI om prosjektmidler i 2012 til prosjektet ”ny sjanse” 

6. De økonomiske utfordringer tas stilling til i tertialrapport 02/2011 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Saksfremlegg om evaluering av flyktninger tas til orientering 

2. Det bosettes ikke flyktninger utover familiegjenforening i Bø kommune i 2011  

3. Det innarbeides et utvidet tilbud om norskopplæring for flyktninger fra høst 2011  

4. Arbeidet med flyktninger endres fra bosetting til et større fokus på integrering 

5. Det søkes IMDI om prosjektmidler i 2012 til prosjektet ”ny sjanse” 

6. De økonomiske utfordringer tas stilling til i tertialrapport 02/2011 

 

 

  
28/11  

KOMMUNDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET MED HANDLINGSPLA N 2011-
2014 

 

Forslag til vedtak: 

Bø Kommune vedtar kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2014 med handlingsplan. 

1. Anleggstiltak med fylke/kommunal økonomiansvar i prioritert rekkefølge. Når 
prioritering 2 og 3 er avklart med Statens Vegvesen flyttes de til prioritert 1 og 2. 

2. Anleggstiltak i kommunal økonomiansvar. 
3. Administrativ tiltak. 
4. Holdningsskapende tiltak.   

 

Behandling: 
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Viggo Willassen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 

Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Arne Fr. Andersen: 

 

Nytt pkt.1. 

Anleggstiltak med fylke/kommunalt økonomiansvar i prioritert rekkefølge: 

1. FV 820X - FV 915 G/S til Eidet 

2. FV 820X - G/S Bø ungdomsskole 

3. FV 903 / KV 307, G/S til Straumsjøen 

For øvrig som innstillingen. 

 

Forslag fra Svein Helge Martinussen: 

- Skilting langs KV og FV vedlikehold og fornying 

- Nedsatt hastighet til 60 FV 820 Forøy - Føreleitet 

 

Forslag fra Anne Ma. Vik: 

Pkt. 1: komma etter Statens Vegvesen. 

 

Med fylkes- / kommunalt, evnt. fylkeskommunalt og kommunalt. 

 

Pkt. 2. 

Anleggstiltak med kommunalt økonomiansvar. 

 

Pkt. 3. 

Administrative tiltak. 

 

Spørsmål fra Ivan Andreassen: 

Pkt. 5: Fylkesvei Steinsvik / Steinsviksvingen. 

Er denne svingen med i planen?      
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Ordfører orienterte i saken.  

                         

Tilleggsforslag fra Svein Tobiassen: 

 

Tilleggsforslag: 

Bø kommune tar kontakt med Statens Vegvesen om samarbeid for rydding langs KV og FV 
med tanke på sikkerhet på veiene og bedre utsikten for alle som ferdes på veiene. 

 

Votering. 

Innstillingens pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. 

Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Andersen, ble forslag fra Andersen 
enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslagene enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø Kommune vedtar kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2014 med handlingsplan. 

 

Anleggstiltak med fylkes- og /kommunalt økonomiansvar i prioritert rekkefølge: 

1. FV 820X - FV 915 G/S til Eidet 

      FV 820X - G/S Bø ungdomsskole 

      FV 903 / KV 307, G/S til Straumsjøen 

2. Anleggstiltak med kommunalt økonomiansvar. 
3. Administrative tiltak. 
4. Holdningsskapende tiltak.   
 
 

- Bø kommune tar kontakt med Statens Vegvesen om samarbeid for rydding langs KV og FV  

  med tanke på sikkerhet på veiene og å bedre utsikten for alle som ferdes på veiene. 

- Skilting langs KV og FV vedlikehold og fornying 

- Nedsatt hastighet til 60 FV 820 Forøy - Føreleitet 
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29/11  

SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNALT VANNVERK 

 

 

Viggo Willassen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Vannledninga over Mårsund gård blir lagt som ny hovedvannledning. 

Det forutsettes at alle private vannanlegg i Mårsund tilkobles.  

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vannledninga over Mårsund gård blir lagt som ny hovedvannledning. 

Det forutsettes at alle private vannanlegg i Mårsund tilkobles.  

 

 

  
30/11  

SØKNAD OM KJØP AV TOMTEAREAL – STEINESJØEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret viser til søknad om tomtekjøp fra Stig Pedersen datert den 11.04.11. 

Søker tilbys å kjøpe omsøkte areal fra gnr. 17. bnr. 219 til en pris av kroner 20 pr/m2. 

Kjøper må dekke omkostningene som påløper i forbindelse med salget. 

Tilbudet gjelder fram til 01.07.11. 
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Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til søknad om tomtekjøp fra Stig Pedersen datert den 11.04.11. 

Søker tilbys å kjøpe omsøkte areal fra gnr. 17. bnr. 219 til en pris av kroner 20 pr/m2. 

Kjøper må dekke omkostningene som påløper i forbindelse med salget. 

Tilbudet gjelder fram til 01.07.11. 

 

 

  
31/11  

ETABLERING AV VESTERÅLEN BARNEVERN  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Vesterålen barnevern etableres med hovedenhet på Sortland og med 
førstelinjetjeneste i alle kommunene. 

2. Alle kommunene går inn med de ressurser som er satt av i 2011 på post 244 samt 
evt. skjønnsmidler som blir tildelt barnevern i 2011. 

3. Det gjennomføres en utjevning av kostnader til administrativ drift av barnevernet 
mellom kommunene, der antall barn i aldersgruppen 0 – 17 år blir det objektive 
kriteriet samt en fastandel på 20 % av dagens driftsnivå på funksjon 244.  

4. Alle deltakende kommuner skal tilstrebe å være à jour på saker, ved overgangen til 
Vesterålen barnevern. 

5. Leder av Vesterålen interkommunale barnevern får overført nødvendige fullmakter 
fra kommunene som er med i samarbeidet. Leder står fritt til å delegere dette 
videre. 

6. Lønns- og arbeidsvilkår følger Sortland kommune sine regelverk uten særavtaler. 
7. IKT til Vesterålen barnevern skal driftes fra Hadsel kommune. 
8. Tverrfaglig forum for Vesterålen barnevern etableres med relevante fagpersoner 

som blir oppnevnt av rådmann fra de kommunene som er med i samarbeidet. 
9. Realisering av Vesterålen barnevern er mulig uten tilslutning fra samtlige 

kommuner. 
10. Bø kommune godkjenner samarbeidsavtalen i tråd med tilråding fra 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd datert 18.03.2011 
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11. Vesterålen Barnevern etableres 01.01.2012 
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

(Skriftlig forslag fra Svein Helge Martinussen - ikke protokollert/ble hentet av forslagsstiller.) 

(Skriftlig tilleggsforslag fra Guttorm Veabø - ikke protokollert/ble hentet av forslagsstiller.) 

 

Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte i saken. 

 

Etter pausen: 

Tidligere forslagsstillere Veabø og Martinussen trakk sine skriftlig fremmede forslag og 
fremmet et samlet tilleggsforslag fra Senterpartiet og Venstre: 

 

For å sikre brukernære tjenester og forebyggende arbeid lokalt, organiseres arbeidet slik at 
hoveddelen av ansattes arbeidstid legges til den respektive kommune. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslaget falt med 8 mot 11 stemmer. 

 

Vedtak: 

1. Vesterålen barnevern etableres med hovedenhet på Sortland og med 
førstelinjetjeneste i alle kommunene. 

2. Alle kommunene går inn med de ressurser som er satt av i 2011 på post 244 samt 
evt. skjønnsmidler som blir tildelt barnevern i 2011. 

3. Det gjennomføres en utjevning av kostnader til administrativ drift av barnevernet 
mellom kommunene, der antall barn i aldersgruppen 0 – 17 år blir det objektive 
kriteriet samt en fastandel på 20 % av dagens driftsnivå på funksjon 244.  

4. Alle deltakende kommuner skal tilstrebe å være à jour på saker, ved overgangen til 
Vesterålen barnevern. 

5. Leder av Vesterålen interkommunale barnevern får overført nødvendige fullmakter 
fra kommunene som er med i samarbeidet. Leder står fritt til å delegere dette 
videre. 

6. Lønns- og arbeidsvilkår følger Sortland kommune sine regelverk uten særavtaler. 
7. IKT til Vesterålen barnevern skal driftes fra Hadsel kommune. 
8. Tverrfaglig forum for Vesterålen barnevern etableres med relevante fagpersoner 

som blir oppnevnt av rådmann fra de kommunene som er med i samarbeidet. 
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9. Realisering av Vesterålen barnevern er mulig uten tilslutning fra samtlige 
kommuner. 

10. Bø kommune godkjenner samarbeidsavtalen i tråd med tilråding fra 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd datert 18.03.2011 

11. Vesterålen Barnevern etableres 01.01.2012 
 

 

 
  
32/11  

BØKS AS HANDLINGSPROGRAM 2011 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune godkjenner fremlagt handlingsprogram for 2011 for Bøks AS 

2. Bø kommune inviterer Bøks AS og Øksnes kommune til dialog om avslutningsperioden i 
omstillingsarbeidet, og om eventuelle samarbeidsordninger etter 2012. Det forutsettes at 
kommunene samordner denne dialogen med de lokale næringsforeningene.  

3. Administrasjonen utarbeider saksframlegg for strategidrøfting til politisk behandling. Det 
forutsettes politisk beslutning på slutten av 2011. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune godkjenner fremlagt handlingsprogram for 2011 for Bøks AS 

2. Bø kommune inviterer Bøks AS og Øksnes kommune til dialog om 
avslutningsperioden i omstillingsarbeidet, og om eventuelle samarbeidsordninger etter 
2012. Det forutsettes at kommunene samordner denne dialogen med de lokale 
næringsforeningene.  

3. Administrasjonen utarbeider saksframlegg for strategidrøfting til politisk behandling. 
Det forutsettes politisk beslutning på slutten av 2011. 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

  
33/11  

FELLES FORLIKSRÅD I VESTERÅLEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune opprettholder dagens ordning med eget forliksråd i kommunen. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune opprettholder dagens ordning med eget forliksråd i kommunen. 

 

 

  
34/11  

TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM BØ MENIGHETSRÅD OG BØ 
KOMMUNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

1 Det inngås tjenesteytingsavtale mellom Bø kommune og Bø menighetsråd 
2 Det delegeres til rådmannen å gjennomføre forhandlinger 
3 Bø og Malnes menighetsråd overdrar deler av virksomheten som omhandler 

kirkegårdsdrift og vedlikehold til Bø kommune. 
4 Det forutsettes at graving på kirkegårder settes ut på anbud gjennom en rammeavtale. 
5 Avtalen oppgjøres etter medgåtte kostnader og beregnede kostnader. 
6 Avtalens omfang framgår av avtalens omforente budsjett. 
7 Større vedlikeholdsoppgaver, ombygginger etc på kirkebygg bestilles særskilt. 
8 Avtalen trer i kraft 01.07.2011 eller når anbudsprosessen er gjennomført.  
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Behandling: 
Ref. forslag fra administrasjonen. 

Votering: 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Det inngås tjenesteytingsavtale mellom Bø kommune og Bø menighetsråd 
2. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre forhandlinger 
3. Bø og Malnes menighetsråd overdrar deler av virksomheten som omhandler 

kirkegårdsdrift og vedlikehold til Bø kommune. 
4. Det forutsettes at graving på kirkegårder settes ut på anbud gjennom en rammeavtale. 
5. Avtalen oppgjøres etter medgåtte kostnader og beregnede kostnader. 
6. Avtalens omfang framgår av avtalens omforente budsjett. 
7. Større vedlikeholdsoppgaver, ombygginger etc på kirkebygg bestilles særskilt. 
8. Avtalen trer i kraft 01.07.2011 eller når anbudsprosessen er gjennomført.  

 

 

 

INTERPELLASJONER – SPØRSMÅL OG SVAR: 
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Svar til Interpellasjon til KST fra Guttorm Veabø 
 
Nødvendig Reasfaltering av trafikkfarlig Fylkesvei 901 
  
Ordføreren er kjent med problemene på nevnte vei, og har også tatt denne veiens utfordringer 
opp med vegvesenet og Fylkeskommunen. 
 
Ordføreren vil innledningsvis si at han er meget godt fornøyd med dialogen, og resultatene 
som er oppnådd. Stort sett hele innfartsåren til Bø fv 820 ble reasfaltert i 2010, og de lovnader 
som er kommet for fv 911 med fast dekke i 2014, er meget bra.  
 
Vegvesenet har i år innhentet ny asfaltkontrakt for lapping av asfalt i Vesterålen. Denne 
kontrakten var klar fra 15. mai. De er nå i gang med asfalt lapping i Vesterålen. Byggeleder 
Magne Berg, etter henvendelse fra ordfører, tar i disse dager opp asfaltlapping av fv 901 i Bø, 
og vil få det utført. Dette er en vei hvor asfalt hullene blir dype siden den har en sement 
bærelag under asfalten, så denne veien bør ha et spesielt fokus. 
 
Når det gjelder reasfaltering av hele veien, så er det et klart behov for det, men dette har jeg 
fått opplyst ikke vil bli i år. Nå skal jo fv 911 rustes opp med fast dekke i 2014, og da vil det 
være naturlig, som ordfører allerede jobber for, å få oppgradering av fv. 901, samtidig som fv. 
911. Da vil vi få ny flott asfalt på begge veier. 
 
Dette vil jeg følge tett opp mot fylkeskommunen, og regner med å få også dette på plass. 
 
Med vennlig hilsen  
Bø Kommune  
 
Sture Pedersen 
Ordfører  
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Svar Interpellasjon til KST fra Svein Tobiassen 
 
OMSETNING AV FISK VED NERGÅRD BØ A/S STEINESJØEN. 
 
  
Nergård Bø As har vært gjennom en periode med store investeringer i ny og moderne pelagisk 
fabrikk, der kommunen har bidratt sterkt med å tilrettelegge for og investere i utvidet 
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industriområde og ny kai. Utbyggingen ble noe forsinket og var i praksis ikke ferdig før ved 
årsskiftet 2010/2011. Den pelagiske fabrikken fremstår nå som et av Norges mest moderne 
anlegg for slik produksjon, sild, lodde og makrell. 
  
I forbindelse med utbyggingen er ordfører blitt gjort kjent med at hele hvitfiskdelen av 
fabrikken ble flyttet dit den pelagiske fabrikken var tidligere. Ved årsskiftet var derfor 
selskapet i praksis uten en oppegående hvitfiskdel som følge av forsinkelser og fordi 
ferdigstillelse av den pelagiske delen ble prioritert. Ved oppstart av hvitfisksesongen 2011 var 
derfor fabrikken ikke rigget for slik produksjon. 
  
Ordføreren er kjent med diskusjonene som har foregått mellom Nergård Bø a/s og den lokale 
flåten, bl.a. gjennom kopi av korrespondanse mellom selskapet og fiskerne angående 
hvitfiskleveranser i og etter påsken. Ordføreren har også tatt opp saken direkte med selskapet, 
og er informert om at Nergård Bø a/s arbeider med et ganske stort opplegg for sin 
hvitfisksatsing, som også legger opp til et utvidet samarbeide med andre aktører i Bø. 
Bearbeiding av råstoffet i Bø, vil her ha meget stor oppmerksomhet. 
 
Ordføreren har videre fått opplyst at selskapet vil avholde et møte med de berørte fiskerne i 
begynnelsen av juni, der planene vil bli lagt frem og drøftet. Ordfører vil delta her. 
I eget brev til fiskerne har selskapet opplyst om at et slik møte vil bli avholdt. 
 

 

Med vennlig hilsen  
Bø Kommune  
 
Sture Pedersen 
Ordfører  

 

 
 
Spørsmål fra Svein Helge Martinussen: 
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Svar: 

Bø kommune fikk i 2007 innvilget tilskudd fra Bøks til å utrede muligheten for etablering av 
privat kystrederi.  I forbindelse med innvilgelsen ble det presisert at resultatet av dette 
prosjektet skulle være tilgjengelig for alle som ville arbeide med etablering av kystrederi, både 
i Bø og Øksnes.  

Spørsmålet fra repr. Svein H Martinussen bygger på en faktisk feil om etablering ved hjelp av 
offentlige omstillingsmidler. 

Prosjektmålet var beskrevet ved: 

 

1.2  Prosjektmål 

Prosjektmålet er å utarbeide en total løsning for etablering av fiskeriselskap i Bø 
kommune.  Selskapet skal være frittstående privat selskap eiet av private investorer, 
bedrifter, finansinstitusjoner og andre mulige investorer. 

Foruten å skaffe nye arbeidsplasser, samt bevare eksisterende, vil en også ta vare på 
og øke den kompetansen som fremdeles finnes i kommunen.  Et positivt resultat av 
forprosjektet vil kunne danne grunnlaget for etablering av lignende selskap i Øksnes 
og i andre kommuner med lignende utfordringer. 

Målet var dermed ikke å etablere fiskeriselskap, men som et forprosjekt å utarbeide en 
løsningsbeskrivelse som kunne benyttes ved etablering av et hvilket som helst kystrederi.  

Prosjektet var ferdigstillet i 2008, med endelig godkjenning og utbetaling fra Bøks i 2009. 

Etableringen av Bø Kystrederi skjedde gjennom et hovedprosjekt som ikke fikk noen støtte av 
offentlige midler, men var et resultat av at det var utarbeidet en planbeskrivelse.  Bø Kystrederi 
ble dermed ikke etablert ”ved hjelp av offentlige omstillingsmidler”, men et selskap etablert 
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ved hjelp av de beskrivelser som var utarbeidet gjennom prosjektet.  Dette må da betegnes som 
et godt konkret eksempel på vellykket bruk av omstillingspenger. 

Etableringen av Bø kystrederi tilførte kommunen en moderne 90 fots fiskebåt, med nye kvoter 
for 130 tonn torsk, 1000 tonn sild og 800 tonn sei, og flere nye arbeidsplasser. 

Ordfører hadde kontakt med rederiet da det ble kjent at MS Bøværing kunne bli solgt ut av Bø.  
Begrunnelsen som var oppgitt var at eierne ikke klarte å få lønnsomhet i drift av denne båten. 
Ordfører eller administrasjonen kunne ikke påvirke denne situasjonen, utover det å forsikre seg 
om at båtsalget også ble kjent lokalt.  

Tilbudet for kjøp av MS Bøværing ble offentliggjort på vanlig måte. Det kom ingen faktiske 
bud fra kjøpere i Bø, og båten ble solgt ut av Bø.   

Spesielt i denne saken er at dette var et nytt rederi, med tilførsel av nye kvoter.  Salget var 
derfor ikke en ytterligere reduksjon i ”gamle” kvoter i Bø.  Men dette salget understreker bare 
de utfordringene Bø har som fiskerikommune, og som var grunnlaget for tidligere 
fiskeripolitisk debatt i kommunestyret. 

 
 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen            Anne Ma. Vik               Arne Fr. Andersen                 Grete F. Olsen. 

Ordfører                      Repr.                              Repr.                                      Fsk-sekretær 

 

 


