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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 09.12.2010 
Møtestart: Kl. 11.00. 
Møteslutt: Kl. 16.30 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Tom Tobiassen 
 Hilde Nilsen 
 Arne Fr. Andersen 
 Steinar Lihaug 
 Ivan Andreassen 
 Fred Oluf Hanssen 
 Torbjørn Pedersen møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil 
 Sunniva Dahl 
 Viggo Willassen 
 Geir-Viggo Pedersen 
 Viggo Johnsen 
 Tor Andersen 
 Marit Pedersen 
 Guttorm Veabø 
 Bente Berg møtte for Ole Åsheim 
 Heidi Jakobsen møtte for Svein Tobiassen 
 Svein Helge Martinussen 
 Brith- Unni Willumsen 
 Gøril Karlsen møtte for Anne – Ma Vik. 
 Fredrik Schreier 
 Einar F. Johnsen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Leder Nav Gøril Johnsen 
 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Næringssjef Arne Osnes 
 Kirkeverge Tormod Johannessen 
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 Jan Arne Skog møtte som innleder til debatt i sak 10/0071. 
 
 Følgende var invitert for å motta en spesiell oppmerksomhet: 

- Sissel Vikan 
- Sigmund og Åshild Pedersen 
- Tor Idar Paulsen 
- Hans Edv. Jensen 
- Solveig P. Pettersen 
- Jorunn Stephansen 
- Olaug Johnsen  
- Ted Ivar Paulsen. 

  
  
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt 
 
 Til saksliste:  
 Brith Unni Willumsen stilte spørsmål om hvorfor sakene om Veva  
 ble definert som b-saker. 
 
 Ordfører besvarte spørsmålet. 
 
 
 Arne Andersen og Brith Unni Willumsen ble valgt til å underskrive  
 protokollen. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0063/10 10/00265  
 REFERATER OG MELDINGER   
 
0064/10 10/00266  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
0065/10 10/01298  
 KLAPP PÅ SKULDRA 2010  
 
0066/10 10/01295  
 DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET I SAK OM SØKN PÅ 

MIDLER TIL BARNEVERN  
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0067/10 10/00444  
 SØKNAD OM KJØP AV DEL FRA KOMMUNAL EIENDOM - 

GNR/BNR 19/125  
 
0068/10 10/01296  
 UNDERSKUDDSDEKNING  
 
0069/10 10/00524  
 REGULERING AV KAPITALBUDSJETTET 2010  
 
0070/10 10/00576  
 FORVALTNINGSPLANEN - KONSEKVENSUTREDNING 

UTTALELSE FRA BØ KOMMUNE 
 
0071/10 10/01173  
 FISKERIPOLITISK DRØFTING - TILTAK FOR BØ OG ANDRE 

KYSTKOMMUNER   
 
0072/10 04/00451 B-sak 
 VEVA A/S  
 
0073/10 04/00451 B-sak 
 VEVA A/S - LIKVIDITET  
 
 
 
Musikkskolerektor Katie Hanken introduserte elever fra musikkskolen og informerte om  
hvilke nummer som skulle framføres. 
 
Elevene var på forhånd blitt traktert, og rektor fikk overrakt blomster som takk for innsatsen. 
 
 
 
0063/10  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 
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Ordfører orienterte om foreliggende dokumenter, samt skatteinngangen for 2010 i forhold til 
tall fraforegående år. 

Økonomisjefen orienterte og besvarte spørsmål i saken. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
0064/10  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om: 

- Samferdselsplanen for Vesterålen 
- Sykestueprosjektet Bøheimen 
- Fryselager 2 Steinesjøen 
- Gatelysene i Bø 
- Åpen dag kommunehuset onsdag 15. desember 
- Renholdernes Dag 
- Framsnakking 
 

 

Guttorm Veabø: 

- Etterlyste ei sak om veiene i Bø.  

- Spørsmål om eierforhold ved selskapet Nergård 

- Gatelys – fremtidig eierforhold og dugnad 

 

Ordfører orienterte. 
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Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak i saken. 

 

 

 
  
0065/10  

KLAPP PÅ SKULDRA 2010 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om bakgrunnen for ordningen med saken: ” Klapp på skuldra”, som ble 
innført da han ble ordfører. Han orienterte videre om bakgrunnen for at dagens kandidater er 
foreslått som verdige kandidater til oppmerksomheten. 

 

Følgende fikk tildelt diplom og blomster som en påskjønnelse for sin frivillige innsats: 

 

Olaug Johnsen 

Jorun Stephansen 

Ted Ivar Paulsen 

Hans Edvard Jensen 

Tor Idar Paulsen  

Sissel Vikan 

Åshild og Sigmund Pedersen 

Solveig P. Pettersen 

 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 
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0066/10  

DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET I SAK OM SØKNAD PÅ MID LER TIL 
BARNEVERN 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å sende søknad til Fylkesmannen i Nordland om 
øremerkede midler til barnevernstjenesten i Bø i 2011. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å sende søknad til Fylkesmannen i Nordland om 
øremerkede midler til barnevernstjenesten i Bø i 2011. 

 

 
 
  
0067/10  

SØKNAD OM KJØP AV DEL FRA KOMMUNAL EIENDOM - GNR/BN R 19/125 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret viser til søknad om å få kjøpe en parsell på ca 6 dekar av eiendommen gnr 18 
bnr 125 fra May-Lis Albrigtsen datert 16.06.2010, samt brev datert 22 og 26.03.2010. 

 

Søkeren tilbys å kjøpe parsellen på ca 6 dekar som omsøkt. 

Salgssummen settes til kr 15,-/m2. Kjøper dekker omkostninger ved kjøpet. 

Tilbudet gjelder fram til 1.1.2011. 

 

Behandling: 
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Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til søknad om å få kjøpe en parsell på ca 6 dekar av eiendommen gnr 18 
bnr 125 fra May-Lis Albrigtsen datert 16.06.2010, samt brev datert 22 og 26.03.2010. 

 

Søkeren tilbys å kjøpe parsellen på ca 6 dekar som omsøkt. 

Salgssummen settes til kr 15,-/m2. Kjøper dekker omkostninger ved kjøpet. 

Tilbudet gjelder fram til 1.1.2011. 

 

 

  
0068/10  

UNDERSKUDDSDEKNING  

 

Utgår – Se godkjenning av sakslisen. 

 

 

 
 
0069/10  

REGULERING AV KAPITALBUDSJETTET 2010. 

(Pkt. 3 tidligere vedtatt i fsk  ved bruk av  § 13.) 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet innenfor en ramme på kr 63 807 000 slik 
det framgår av vedlagte tabell. 

2. Det avsettes kr 547 000 til tegning av aksjer i KLP (egenkapitalinnskudd) finansiert av 
salgsinntekter. 

3. Det opptas et ordinært lån på kr 7 425 000 til prosjekt 463, 464, 466 og 603.  
4. Økt momskompensasjon som følge av større investeringer utover 20% anvendes til 

dekning tidligere års underskudd.  



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

5. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet i tråd med pkt 1 og 
pkt 2. 

6. Det delegeres til rådmannen å ta opp lån og godkjenne lånevilkårene 
 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Brith Unni Willumsen stilte spørsmål om låneopptak og budsjett for 2011. 

Hun etterlyste videre sluttrapporter fra avsluttede større prosjekter. 

Økonomisjef Trond Robertsen orienterte og besvarte spørsmål. 

 

Viggo Johnsen: 

Er det søkt om tilskuddsmidler for 2010? 

Ordfører orienterte. 

 

Svein Helge Martinussen: Prosjekt kommunehuset er gått fra en kostnad på 3,5 til 7 mill. 

Hva kan vi lære? Han etterlyser egen kolonne for opprinnelig budsjett i budsjettheftet. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: (hvor pkt. 3 på forhånd var vedtatt ved bruk av  §13 i formannskapet) 

 

1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet innenfor en ramme på kr 63 807 000 slik 
det framgår av vedlagte tabell. 

2. Det avsettes kr 547 000 til tegning av aksjer i KLP (egenkapitalinnskudd) finansiert av 
salgsinntekter. 

3. Det opptas et ordinært lån på kr 7 425 000 til prosjekt 463, 464, 466 og 603.  
4. Økt momskompensasjon som følge av større investeringer utover 20% anvendes til 

dekning tidligere års underskudd.  
5. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet i tråd med pkt 1 og 

pkt 2. 
6. Det delegeres til rådmannen å ta opp lån og godkjenne lånevilkårene 
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0070/10 FORVALTNINGSPLANEN – KONSEKVENSUTREDNING 

UTTALELSE FRA BØ KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Bø viser til vedtak i Vesterålen regionråd datert 23.04. 2010 og vedtar 

følgende: 

Bø kommune krever at Regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, VII og Troms II etter at forvaltningsplanen for 

Barentshavet – Lofoten er tatt stilling til. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra SP v/Tor Andersen: 

Kommunestyret krever at Regjeringen ikke setter i gang konsekvensutredning etter 
petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, VII og Troms II. 

 

Tilleggsforslag fra AP v/ Tom Tobiassen: 

 

Fiske og olje i Vesterålen? 
Fiskerinæringa er viktig i Vesterålen! Det har den alltid vært. Det vil den også kunne bli for all 
fremtid. Forutsetning er at der føres en framtidsrettet og offensiv næringspolitikk. En politikk 
som legger til rette for å realisere verdiskapningspotensialet i ressursene fra havet. Samtidig 
fordrer det at de utfordringene som fiskeriene vil stå overfor ved en eventuell 
petroleumsaktivitet utenfor Vesterålen, kan møtes og løses på en god måte. En 
konsekvensutredning for våre områder må derfor ha et hovedfokus på konsekvensene for all 
virksomhet i regionen, også virksomhet avledet av fiskeri og havbruk. 

 

Det er derfor en klar forutsetning når vi anbefaler en konsekvensutredning at følgende 
konkrete problemstillinger og krav klargjøres gjennom utredningen: 

 

Innsamling av seismikk 

• Innsamling av seismikk må begrenses gjennom samordning og organisering slik at det 
er kontroll over seismikk aktivitet i området. 
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• Innsamlingen av seismikk må foregå i perioder med lav fiskeriaktivitet. 

• Under seismikkskyting må det være på plass gode kompensasjonsordninger som må 
gjelde for både flåte og landanlegg, dette må være en forutsigbar og ubyråkratisk 
ordning. 

• Det må være enighet om hvor lenge en frikjøpsordning skal vare etter at 
seismikkskytingen er avsluttet. 

 

KOMPENSASJONSORDNING FOR FISKERISAMFUNN. 

• Det er ikke bare fiskeriene som blir negativt berørt av seismikkskyting.  

Fiskeindustrien vil også lide tap som følge av reduserte landinger. I denne  

sammenheng er det et krav at det må kunne endres på rammebetingelsene for 
eksisterende næringer i regionen slik at eventuelle ulemper kan kompenseres. Dette 
kan eksempelvis oppnås ved at det stimuleres til økt kvoteutnyttelse i regionen. 

 

LETEBORING 

• Leteboring må bare skje i perioder med lav fiskeriaktivitet. 

• Innenfor den enkelte lisens må leteriggene plasseres slik at fiskeriaktiviteten blir minst 
mulig berørt. 

• Det må føres en samordnet lisenspolitikk i området med høy fiskeriaktivitet slik at en 
kan styre, begrense og kontrollere den samlede leteaktiviteten i området. 

 

UTBYGGING OG DRIFT: 

• Utbygging og drift av olje- og gassvirksomhet i området må skje innenfor rammene av 
en egen områdestrategi. 

• Plasering av innretninger på havbunnen må skje i tett dialog med fiskerinæringen i 
området.  

• Funn av olje/gass skal ilandføres i rørledning til nærliggende ilandføringsområder. 

 

OLJEVERNBEREDSKAP 

• Det må snarest mulig etableres en tilfredstillende og troverdig oljevernberedskap i 
Nordland. Denne beredskapen skulle vært på plass allerede da det ble åpnet for 
aktivitet i Norskehavet. 

• Det må snares etableres en oljevernberedskap for kystnære havområder som er basert 
på bruk av fiskere og fiskefartøy. 
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• For å sikre tilstrekkelig oljevernutstyr og en hensiktsmessig lokalisering av dette langs 
kysten, må en legg til grunn kapasitetsberegninger. 

 

FISKEFLÅTEN SOM TJENESTELERERANDØR 

• Fiskere har i dag høy kompetanse på ulike forhold knyttet til en lang rekke lokale 
ocanografiske- og topografiske forhold. Petroleumsindustrien må bidra til å identifisere 
og realisere det potensialet som fiskerflåten kan ha som en tjenesteleverandør. 

 

 REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING 

• Ved en eventuell åpning av petroleumsaktivitet i Vesterålen må staten forplikte seg til å 
etablere et Regionalt næringsfond. 

• Videre må petroleumsindustrien forpliktes til å bidra til fondet i forbindelse med 
aktivitet i området. Fondets midler må gå til å styrke og videreutvikle næringslivet i 
regionen. 

• Det regionale næringsfondet skal styres og kontrolleres fra regionen. 

• Det må etableres baser for offshorevirksomhet, og forsyningstjeneste på yttersia av 
Vesterålen. Dette for å ivareta det etablert høye forsyningsnivået i nærheten av 
fiskeriaktiviteten. 

Votering: 

Det ble votert over forslag fra Tor Andersen (mot) og foreliggende innstilling med 
tilleggsforslag fra Tom Tobiassen.  

Innstillingen med tilleggsforslag fra Tom Tobiassen ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. (for 
konsekvensutredning). 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Bø viser til vedtak i Vesterålen regionråd datert 23.04. 2010 og vedtar 

følgende: 

Bø kommune krever at Regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter 

petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, VII og Troms II etter at forvaltningsplanen for 

Barentshavet – Lofoten er tatt stilling til. 

 

Fiske og olje i Vesterålen? 
Fiskerinæringa er viktig i Vesterålen! Det har den alltid vært. Det vil den også kunne bli for all 
fremtid. Forutsetningen er at der føres en framtidsrettet og offensiv næringspolitikk. En 
politikk som legger til rette for å realisere verdiskapningspotensialet i ressursene fra havet. 
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Samtidig fordrer det at de utfordringene som fiskeriene vil stå overfor ved en eventuell 
petroleumsaktivitet utenfor Vesterålen, kan møtes og løses på en god måte. En 
konsekvensutredning for våre områder må derfor ha et hovedfokus på konsekvensene for all 
virksomhet i regionen, også virksomhet avledet av fiskeri og havbruk. 

 

Det er derfor en klar forutsetning når vi anbefaler en konsekvensutredning at følgende 
konkrete problemstillinger og krav klargjøres gjennom utredningen: 

 

Innsamling av seismikk 

• Innsamling av seismikk må begrenses gjennom samordning og organisering slik at det 
er kontroll over seismikk aktivitet i området. 

• Innsamlingen av seismikk må foregå i perioder med lav fiskeriaktivitet. 

• Under seismikkskyting må det være på plass gode kompensasjonsordninger som må 
gjelde for både flåte og landanlegg, dette må være en forutsigbar og ubyråkratisk 
ordning. 

• Det må være enighet om hvor lenge en frikjøpsordning skal vare etter at 
seismikkskytingen er avsluttet. 

 

KOMPENSASJONSORDNING FOR FISKERISAMFUNN. 

• Det er ikke bare fiskeriene som blir negativt berørt av seismikkskyting.  

Fiskeindustrien vil også lide tap som følge av reduserte landinger. I denne  

sammenheng er det et krav at det må kunne endres på rammebetingelsene for 
 eksisterende næringer i regionen slik at eventuelle ulemper kan kompenseres. Dette  

kan eksempelvis oppnås ved at det stimuleres til økt kvoteutnyttelse i regionen. 

 

LETEBORING 

• Leteboring må bare skje i perioder med lav fiskeriaktivitet. 

• Innenfor den enkelte lisens må leteriggene plasseres slik at fiskeriaktiviteten blir minst 
mulig berørt. 

• Det må føres en samordnet lisenspolitikk i området med høy fiskeriaktivitet slik at en 
kan styre, begrense og kontrollere den samlede leteaktiviteten i området. 

 

UTBYGGING OG DRIFT: 

• Utbygging og drift av olje- og gassvirksomhet i området må skje innenfor rammene av 
en egen områdestrategi. 
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• Plasering av innretninger på havbunnen må skje i tett dialog med fiskerinæringen i 
området.  

• Funn av olje/gass skal ilandføres i rørledning til nærliggende ilandføringsområder. 

 

OLJEVERNBEREDSKAP 

• Det må snarest mulig etableres en tilfredstillende og torverdig oljevernberedskap i 
Nordland. Denne beredskapen skulle vært på plass allerede da det ble åpnet for 
aktivitet i Norskehavet. 

• Det må snares etableres en oljevernberedskap for kystnære havområder som er basert 
på bruk av fiskere og fiskefartøy. 

• For å sikre tilstrekkelig oljevernutstyr og en hensiktsmessig lokalisering av dette langs 
kysten, må en legg til grunn kapasitetsberegninger. 

 

FISKEFLÅTEN SOM TJENESTELERERANDØR 

• Fiskere har i dag høy kompetanse på ulike forhold knyttet til en lang rekke lokale 
ocanografiske- og topografiske forhold. Petroleumsindustgrien må bidra til å 
identifisere og realisere det potensialet om fiskerflåten kan ha som en 
tjenesteleverandør. 

 

 REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING 

• Ved en eventuell åpning av petroleumsaktivitet i Vesterålen må staten forplikte seg til å 
etablere et Regionalt næringsfond. 

• Videre må petroleumsindustrien forpliktes til å bidra til fondet i forbindelse med 
aktivitet i området. Fondets midler må gå til å styrke og videreutvikle næringslivet i 
regionen. 

• Det regionale næringsfondet skal styres og kontrolleres fra regionen. 

• Det må etableres baser for offshorevirksomhet, og forsyningstjeneste på yttersia av 
Vesterålen. Dette for å ivareta det etablert høye forsyningsnivået i nærheten av 
fiskeriaktiviteten. 
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0071/10 FISKERIPOLITISK DRØFTING – TILTAK FOR BØ OG ANDRE 
KYSTKOMMUNER 

 

Behandling: 
Jan Arne Skog var invitert til å være innleder til debatt.  

 

Forslag fra SP v/Viggo Johnsen: 

Det etableres en egen prosjektstilling (3-årig) som kun skal arbeide med å utvikle 
fiskerinæringa i Bø. Stillingen søkes finansiert med eksterne midler (BØKS, NFK, IN eller 
andre). Hovedoppgavene for en slik stilling vil være: 

 

- Arbeide for å få flere fiskefartøy til kommunen 

- Arbeide for å rekruttere nye fiskere (ungdom) 

- Arbeide for å øke leveransene av kvitfisk til kommunene (i samarbeid med aktørene på 
landsida) 

- Arbeide for økt bearbeiding av råstoff som landes (i samarbeid med aktørene) 

- Avklar forholdene rundt trålkonsesjoner med leveringsplikt til Bø (2,35 konsesjoner) 

 

Forslag fra Bø AP/ v/Tom Tobiassen: 

 

Framtida for fiskeri- og havbruksnæringa i Bø 

Hvis man skal generalisere fiskerinæringa i dag kan man si at vi har god tilgang på rike 
bestander i de fleste arter. På tross av dette landes det relativt lite hvitfisk i Bø kommune. 
Samtidig som fiskeriene har store muligheter, er det svikt i rekrutteringen til fiskeyrket, særlig 
til den tradisjonelle sjarkflåten, og vanskeligheter med stabil arbeidskraft for industrien. 

 

Det er ønskelig med et fokus på områder som kan styrke mulighetene til økte landinger i 
kommunen vår, og dermed sikre større verdiskapning i regionen. 

Det er flere områder vi ønsker fokus på, og hvor kommunen kan spille en aktiv rolle. 

 

• Mulighet for strukturelle endringer for flåten u/11 m. Dette vil gi muligheter til økte 
kvoter og større mannskap også i den tradisjonelle sjarkflåten, og er et krav også fra 
Norges Fiskarlag. Beslutningen ligger hos sentrale myndigheter og Bø kommune må 
spille inn et slikt krav mot sentrale beslutningstakere. 
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• Industriens muligheter til å eie/utnytte kvoter: Det er ønskelig at fartøy/kvoter som 
selges blir i kommune. En måte å sikre dette på kan være at industrien gis mulighet til å 
kjøpe slike fartøy. Dette må foregå innenfor dagens lovgivning hvor deltakerloven 
regulerer mulighetene. I denne sammenheng kan kommunen være tilrettelegger og også 
vurdere muligheten till å etablere egenkapitalfond for fiskere som ønsker å være 
medeiere i vertikalt integrerte selskapsstrukturer. 

• Linefiske er en tradisjonell driftsform som gir god kvalitet på råvaren. For å sikre 
linedrift også i framtiden er det startet et arbeid med å etablere lineegning som 
kommersiell bedrift. Dette vil lette arbeidet for fiskeren og skape arbeidsplasser 
samtidig som det kan tiltrekke fremmedflåte. Det er ønskelig at kommunen følger dette 
arbeidet nøye og tilrettelegger for muligheten til å etablere slike arbeidsplasser. 

• Levendelagring har vist seg å være en effektiv metode til å motvirke sesongtoppene og 
sikre helårige arbeidsplasser. Det er ønskelig at kommunen tilrettelegger for slike 
muligheter også i framtiden. Levendelagring genererer kvoteøkning i dagens ordning 
og vil dermed øke verdiskapningen. 

• Som kjent er det svikt i rekrutteringen til fiskeryrket. Dette må kommunen ha et bredt 
fokus på i framtida. De mulighetene til utdanning vi har i dag må sikres og. Et problem 
i utdanningen er muligheten til lærlingeplass. Det kan være en løsning at det etableres 
en kvoteavsetning som følger med lærlingen, for å sikre både lønn og utgifter. Kvoten 
omfordeles når lærlingeperioden avsluttes, og kan eksempelvis hentes fra avsetningen 
til forskning. 

• Det ble for en årrekke siden etablert en ordning med leveringsplikt for trålflåten for å 
sikre råstofftilgang i distriktene. Vi vet at Bø har en slik leveringsplikt. Det bør 
vurderes om det er hensiktsmessig å løfte denne saken på nytt. 

• Vi registrerer at det er endrede vandringsmønster for mange arter langs kysten, hvor 
tendensen er en mer nordlig utbredelse. Dette gir oss tilgang på arter som har vært lite 
utnyttet i våre områder.(Eksempelvis makrell og taskekrabbe). Det er ønskelig at 
kommunen bidrar slik at muligheten til å utnytte disse artene blir realisert. 

• For å utnytte nye arter er det nødvendig at man søker å øke andelen av makrell til fartøy 
i regionen. Dette kan søkes løst både gjennom krav om nytildelinger eller gjennom 
oppkjøp. 

• Fiskerinæringa har flere arenaer for dialog både mot myndigheter og mellom aktørene i 
næringa. Et område det ikke er gode arenaer for dialog på er mellom kjøpere og 
fangstledd. Det er derfor ønskelig at det etableres en dialog mellom fiskeindustri, 
oppdrett og fangstledd. Dette forumet bør administreres kommunalt. 

• Oppdrettgsnæringa er svært viktig for kommunen. Det er nødvendig at vi har fokus på 
behovet for nye arealer til oppdrett i framtiden. Dette må det fokuseres på slik at 
behovet blir ivaretatt i kommunens arealplan. 

• Som kommune med omstillingsstatus har fiskere fra regionen funnet det formåls- 
tjenelig å delta i dialogmøter med representanter for North Energy. Dette har vært 
organisert gjennom Bøks as. Fiskernes hensikt har vært å klarlegge hvilke krav og 
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forutsetninger næringene i fellesskap legger for en eventuell petroleumsaktivitet i våre 
områder. Det er en klar konklusjon fra møtene at en arena for dialog er nødvendig og 
spesielt aktuell i våre områder med høyt konfliktpotensiale. Det vil derfor være positivt 
for kommunen å tilrettelegge for etablering av en mer permanent arena for dialog. 
Dette både for å sikre fiskeriinteressene og for å være et talerør mot regionale og 
sentrale myndigheter. 

 

Svein Helge Martinussen stilte spørsmål:  

Hva er status med prosjekt i Skårvågen? 

 

Forslag fra SP v/Guttorm Veabø: 

MAKRELLKVOTE FOR NORDLANDSFISKERNE: 

Fra 80-tallet og frem til i dag har det skjedd en enorm oppbygging av makrellforekomster i 
Nordland. Slik situasjonen er pr. i dag har makrellen tatt over på de fleste fiskefelt hvor seien 
tidligere dominerte. Dessverre for fylkets kystfiskere befinner det meste av konsesjoner og 
deltakeradganger (makrellkvoter) seg på Vestlandet. Med andre ord er våre fiskere utestegnt 
fra å høste av denne ressursen som er blitt en vanlig fisk i våre farvann. Reguleringen av 
makrellfisket legger opp til en sterk diskriminering av nordlandsfiskerne – til tross for at 
deltakerloven hjemler kvotetildelinger ut fra distriktsmessige hensyn. 

 

Bø kommunestyre finner det naturlig at kystfiskerne fra Nordland gis adgang til å høste av de 
tilstedeværende ressurser i våre fjorder og kystområder. I Sør-Norge tillegges nærheten til 
ressursene så stor vekt at selv ikke-fiskere har fått en egen kvote på 100 tonn makrell pr. 
notlag. (Jf. FOR-2009-12-22 nr. 1744 § 5e.) Fiskeridepartementet har nå startet arbeidet med å 
utarbeide neste år reguleringsforskrifter.  

 

På denne bakgrunn forventer Bø kommunestyre at Fiskeridepartementet får på plass 
makrellkvote for Nordlandsfiskerne fra 2011. 

 

Forslag fra SV v/Gøril Karlsen: 

 

Bø kommune etablerer stipendordning for elever og studenter som tar utdanning innafor 
fiskeri- og havbruksnæring. Bø kommune etablerer tilskuddsordning for bedrifter og 
yrkesutøvere innafor næringene som tar i mot elever og studenter. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører: 
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Kommunestyret vedtar alle punktene fremlagt i møtet. 

Dette er arbeidsordre til administrasjonen. Saker som må ha økonomi for å kunne gå videre må 
fremmes med forslag tilfinansiering. (for eksempel stipendordning, prosjektlederstilling…) 

 

Forslag fra Tom Tobiassen enstemmig vedtatt 

Forslag fra Viggo Johnsen enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Guttorm Veabø om makrellkvote enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Gørill Karlsen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar alle punktene fremlagt i møtet. 

Dette er arbeidsordre til administrasjonen. Saker som må ha økonomi for å kunne gå videre må 
fremmes med forslag tilfinansiering. (for eksempel stipendordning, prosjektlederstilling…) 

 

Møtet ble lukket. 

 

Sture Pedersen erklærte sig inhabil i sakene om Veva A/S, og forlot møtet. Torbjørn Pedersen 
overtok hans plass i møtet. 
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VEVA A/S  

 

Behandlet i lukket møte, men hvor vedtaket blir offentlig. 

 

Vedtak: 

Bø kommune overdrar 100 % av aksjene i VEVA AS til ny eiergruppe med basis i dagens 
ansatte i selskapet.  Aksjene overdras vederlagsfritt.  Overdragelsen skjer umiddelbart.   

Det inngås egen underliggende avtale om øvrige betingelser vedr. aksjeoverdragelsen, 
herunder bestemmelser om Bø kommunes gjenkjøps- og forkjøpsrett, bestemmelser vedr. 
egent. senere salg av aksjer m.v. 
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Bø kommune innvilger lån kr 1 500 000 som nødvendig driftslikviditet.  Lånet er rente og 
avdragsfritt i 3 år.  Deretter nedbetales lånet over 7 år med løpende renteberegning etter 
kommunens til enhver tid gjeldende utlånsrente. Eventuelle likviditetsoverføringer til selskapet  

i desember 2010 går til fradrag ved utbetaling av lånet.  Netto lånebeløp overføres selskapet så 
snart nødvendige dokumenter er underskrevet. 

Det delegeres til rådmannen å inngå egen underliggende avtale.  
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VEVA A/S – LIKVIDITET 

 

Saken utgår som følge av vedtak i foregående sak. 

 

 

 

 

 

 

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen     Grete F. Olsen     Brith Unni Willlumsen        Arne Fr. Andersen 

Ordfører               Fsk-sekr.              Repr.                                    Repr. 

 


