
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 22.03.2012 
Møtestart: Kl. 12.00 
Møteslutt: KL. 14.15. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Sunniva Dahl 
 Tom Tobiassen 
 Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen 
 Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Næringskonsulent Arne Osnes 
 Kultursjef Katie Hanken 
 Teknisk sjef Einar Botnmark 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:   
 Som tilleggssak behandles: ”Turistinformasjon” 
 
 Votering: 
 Sakslisten med endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 Sunniva Dahl ble valgt til å underskrive protokollen. 
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SAKSLISTE 
 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
12/12 12/19  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
13/12 11/623  
 VASSDRAGSPLEIE  
 
14/12 12/67  
 NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER 

FRA 1.1.2012  
 
15/12 12/68  
 REGLEMENT FOR FORMANNSKAP  
 
16/12 12/156  
 HANDLINGSPROGRAM BØKS AS 2012  
 
17/12 12/232  
 TURISTINFORMASJON  
 
 
 
18/12  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Ordfører orienterte om ideverksted på Kråkberget, og teknisk sjef, Einar Botnmark, fulgte opp 
med mer detaljert informasjon om arbeidet med kommuneplanen og videre prosess. 

 

Rådmannen besvarte spørsmål fra Brith-Unni Willumsen i forhold til referat nr. 6,  ang. brev 
fra Fylkesmannen. 
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Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

13/12  

VASSDRAGSPLEIE 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet slutter seg til rådmannens analyse i saken og det mulighetsbildet/ 
verdiskapingspotensialet som ligger i en langsiktig, målrettet satsing på vassdragene våre. 

 

Formannskapet slutter seg videre til de enkelte prosjekters plass i ei helhetlig satsing, og det 
totale kostnadsbildet. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Teknisk sjef, Einar Botnmark, orienterte i saken. 

 

Rådmannen orienterte i saken og opplyste at man hittil ikke har brukt noen kommunale kroner 
til forprosjektet. 

 

Brith-Unni Willumsen hadde innsigelser mot innstillingen og foreslo at formannskapet 
eventuelt fatter konkret vedtak om finansiering av foreslåtte prosjekter. 

 

Tilleggsforslag fra rådmannen: 

Formannskapet vedtar å finansiere oppstart av de enkelte prosjekter med inntil kr. 100.000. av 
næringsfondet, under forutsetning av ekstern finansiering 
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Votering: 

Korrigert innstilling fra administrasjonen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet slutter seg til rådmannens analyse i saken og det mulighetsbildet/ 
verdiskapingspotensialet som ligger i en langsiktig, målrettet satsing på vassdragene våre. 

 

Formannskapet slutter seg videre til de enkelte prosjekters plass i ei helhetlig satsing, og det 
totale kostnadsbildet. 

Formannskapet vedtar å finansiere oppstart av de enkelte prosjekter med inntil kr. 100.000. av 
næringsfondet, under forutsetning av ekstern finansiering 

 

 

  
14/12  

NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. 12. 
2011, jfr. § 2, fastsetter Bø kommune å differensiere konsesjonsgebyret slik: 

 

2.500 kr for enkle/ kurante saker 

5.000 kr(maksgebyr)  

 

Med samme hjemmel fastsetter Bø kommune 2.000 kr (maksgebyr) for delingssaker. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra ordfører: 

Dagens satser videreføres. 
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Votering: 

Ved alternativ votering ble forslag fra ordfører vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Dagens satser videreføres. 

 

 
15/12  

REGLEMENT FOR FORMANNSKAP 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner Formannskapets reglement revidert etter at hovedutvalgene ble 
vedtatt nedlagt i K-sak 53/11. 

 

Behandling: 
Rådmannen korrigere administrasjonens innstilling med følgende tillegg. 

 

Til pkt. 8. 

Følgende tilføyes: 

”Bø Eldreråd gis talerett i formannskapet i alle saker som vedrører de eldre.” 

 

- I avsnitt om virkeområde, første og tredje punkt: Helse- og sosial og NAV, endres navn til 
helse og omsorgsavdeling og kommunale NAV. 

 

Navneendringer gjennomføres i alle offentlige dokumenter og i kommunens organisasjons-
modell. 

 

Til Pkt. 14: 

- Overskrift tilføyes: ”og interpellasjoner” 

- Siste setning i pkt. 14 slettes. 

- Med forespørsel menes spørsmål. 

 

Forslag fra Brith – Unni Willumsen: 
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Til pkt. 18: 

Ordet ”kommunestyret” endres til ”formannskapet.” 

 

Votering: 

Rådmannens korrigerte innstilling, og endringsforslag fra Brith-Unni Willumsen enstemmig 
vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner Formannskapets reglement revidert etter at hovedutvalgene ble 
vedtatt nedlagt i K-sak 53/11, med følgende tillegg: 

 

Til pkt. 8. 

Følgende tilføyes: 

”Bø Eldreråd gis talerett i formannskapet i alle saker som vedrører de eldre.” 

 

- I avsnitt om virkeområde, første og tredje punkt: Helse- og sosial og NAV, endres navn til 
helse og omsorgsavdeling og kommunale NAV. 

 

Navneendringer gjennomføres i alle offentlige dokumenter og i kommunens organisasjons-
modell. 

 

Til Pkt. 14: 

- Overskrift tilføyes: ”og interpellasjoner” 

- Siste setning i pkt. 14 slettes. 

- Med forespørsel menes spørsmål. 

 

Forslag fra Brith – Unni Willumsen: 

 

Til pkt. 18: 

Ordet ”kommunestyret” endres til ”formannskapet.” 
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16/12  

HANDLINGSPROGRAM BØKS AS 2012 

 

Forslag til vedtak: 

Foreliggende forslag til handlingsprogram 2012 for Bøks AS, basert på forslag fra selskapets 
styre, og justert av kommunene i fellesskap, vedtas med følgende presiseringer: 

 

1. 

- Fremsatte prosjekter fra Bø kommune, spesifisert i handlingsprogram, vedtas.  Bø 
kommune har med dette totalansvar for disse prosjektene.  Bøks AS overføre 
tilskuddmidler iht. prosjektplan, etter ordinære rutiner og  rapportering. 

- Fremsatte prosjekter fra Øksnes kommune, spesifisert i handlingsprogram, vedtas.  
Øksnes kommune har med dette totalansvar for disse prosjektene.  Bøks AS overfører 
tilskuddmidler iht. prosjektplan, etter ordinære rutiner og rapportering. Øksnes 
kommune kan etter vedtak av handlingsprogrammet utarbeide nye prosjekter 
tilsvarende ramme Bø kommune. 

- Kommunene ivaretar ansvaret for at prosjektene og prosjektgjennomføring skjer 
innenfor gjeldende regelverk for omstillingsmidler  

-  Eventuelle nye prosjekter fra kommunene i 2012 behandles fortløpende og avgjøres   
av styret i Bøks. 

2. 

Bø kommune finansierer egenandel til handlingsprogram 2012 med kr 750.000,-. 
Egenandelen finansieres med tilførsel fra Statlig fond med kr 385.000,- og 
internarbeider prosjekter med kr 365.000,-. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Næringskonsulent Arne Osnes besvarte spørsmål i saken. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Foreliggende forslag til handlingsprogram 2012 for Bøks AS, basert på forslag fra selskapets 
styre, og justert av kommunene i fellesskap, vedtas med følgende presiseringer: 
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1. 

- Fremsatte prosjekter fra Bø kommune, spesifisert i handlingsprogram, vedtas.  Bø 
kommune har med dette totalansvar for disse prosjektene.  Bøks AS overføre 
tilskuddmidler iht. prosjektplan, etter ordinære rutiner og rapportering. 

- Fremsatte prosjekter fra Øksnes kommune, spesifisert i handlingsprogram, vedtas.  
Øksnes kommune har med dette totalansvar for disse prosjektene.  Bøks AS overfører 
tilskuddmidler iht. prosjektplan, etter ordinære rutiner og rapportering. Øksnes 
kommune kan etter vedtak av handlingsprogrammet utarbeide nye prosjekter 
tilsvarende ramme Bø kommune. 

- Kommunene ivaretar ansvaret for at prosjektene og prosjektgjennomføring skjer 
innenfor gjeldende regelverk for omstillingsmidler  

-  Eventuelle nye prosjekter fra kommunene i 2012 behandles fortløpende og avgjøres av 
styret i Bøks. 

2. 

Bø kommune finansierer egenandel til handlingsprogram 2012 med kr 750.000,-. 
Egenandelen finansieres med tilførsel fra Statlig fond med kr 385.000,- og 
internarbeider prosjekter med kr 365.000,-. 

 

 

  
17/12  

TURISTINFORMASJON 

 

Forslag til vedtak: 

Bø Museum overtar turistinformasjonstjenesten i 2012 som et prøveprosjekt, med en økt 
bevilgning fra Bø kommune på kr. 30.000,-.  Denne reiselivssatsningen finansieres over 
næringsfondet for 2012.  Løsningen evalueres sammen med næringslivet etter sesongen og det 
legges fram ny sak om ny løsning eller finansiering i 2013. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Bø Museum overtar turistinformasjonstjenesten i 2012 som et prøveprosjekt, med en økt 
bevilgning fra Bø kommune på kr. 30.000,-.  Denne reiselivssatsningen finansieres over 
næringsfondet for 2012.  Løsningen evalueres sammen med næringslivet etter sesongen og det 
legges fram ny sak om ny løsning eller finansiering i 2013. 

 

 

 
Rett utskrift: 
 
 
Sture Pedersen               Grete F. Olsen                    Sunniva Dahl 
Ordfører                         Fsk-sekr.                             Varaordfører. 


