
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Kommunestyret 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 22.10.2009 
Møtestart: 13.00 
Møteslutt: 16.30 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Tom Tobiassen 
 Hilde Nilsen møtte kl. 14.00. 
 Arne Fr. Andersen 
 Steinar Lihaug 
 Ivan Andreassen 
 Fred O. Hanssen 
 Frode Pettersen møtte for Sunniva Dahl 
 Viggo Willassen 
 Geir Viggo Pedersen 
 Viggo Johnsen 
 Tor Andersen 
 Ingelin Bakken forfall 
 Marit J. Pedersen 
 Guttorm Veabø 
 Svein Tobiassen 
 Svein Helge Martinussen 
 Brith Unni Willumsen 
 Rolf Hugo Eriksen møtte for Anne Ma. Vik 
 
Fra Eldrerådet:    Fredrik Schreier 
 Einar F. Johnsen 
 
  I tillegg møtte følgende vara innkalt: 
 
 For Tor Andersen i sak 0082/09: Linda Haug. Hun deltok imidlertid i hele 

møtet som vara for Ingelin Bakken som ikke møtte. 
 For Viggo Willassen i sakene 0074-0075-0076/09: Atle Olsen 
 For Hilde Nilsen fram til kl. 14.00: Anne Lise Kvalmo 
 For Sture Pedersen i sakene 0074-0075-0076/09: Anne L. Kvalmo 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Kultursjef Kine Johnsen 
 Pleie- og omsorgsleder Kurt Dahl møtte for h/s Jim Gundersen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Skolesjef Gundar Jakobsen 
 Kommunekasserer Svein Åge Olsen 
 Revisor Inge Johansen 
 Teknisk sjef Finn Jakobsen 
 Kurt Dahl møtte for helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste: 
 Forslag fra ordfører: 
 Følgende tilleggssaker oppføres: 
  
      - Kommuneplan 
     - Budsjettregulering 2. tertial 1.8 og 1.9.  
     - Opptak av byggelån  
      - Ordførerens hjørne  
 
     Ordførerens hjørne behandles etter referater og meldinger. 
 
     Fsk-sak om salg av kommunale boliger er ikke satt på sakskartet til  
                            kommunestyret fordi bud er trukket. 
 
     Når det gjelder permisjonssøknad i sak 0078/09 foreligger det en endret  
     søknad hvor det søkes permisjon kun for 1 år. Behandling av denne saken vil  
                            derfor få konsekvenser for sak 0079/09. 
 
      Brith Unni Willumsen etterlyste sak om reglement for kommunestyret, og  
                             minnet om at den var anket til fylkesmannen i møte 29.01.09. Fylkes- 
      mannens svar ble referert i møte 25.06.09. 
 
      Det var på forhånd innmeldt spørsmål og interpellasjoner som ble behandlet  
      til slutt i møtet. 
 

- Spørsmål og interpellasjon fra Svein Helge Martinussen (V) vedr.  
      boligbygging i Bø kommune og om Skårvågen havn. 
 
- Spørsmål fra Rolf Eriksen/Anne Ma. Vik: (SV) vedr. prosjekt gang- og  
      sykkelvei Eidet og Aksjon skoleveg. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

       Tor Andersen ba om å få fremme forslag til uttalelse til Nortura og  
       nedlegging av bedrift på Sortland.       
 
       Veabø etterspurte om ikke en anke som var fremmet uansett måtte tas opp. 
        Ordfører ville undersøke dette nærmere.  
 
      Votering: 
      Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
 
      Brith Unni Willumsen og Arne Fr. Andersen ble valgt til å underskrive  
      protokollen. 
  
 Ordfører Sture Pedersen presenterte den nye rådmannen, Merethe Skille, og  
 overrakte blomster til henne. 
  
 Kulturinnslag: 
 Ordfører ønsket Radio Bø-kosør Evy Antonsen velkommen og opplyste at  
 hun ville bidra med et innslag fra eget  reportuar. 
 
 Ordfører takket for innslaget og overrakte en blomster i anledningen. 
 
 
 

VEDTATT SAKSLISTE 
 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
 
 
0073/09 09/00069  
 REFERATER OG MELDINGER   
 
0074/09 06/01216  
 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL  
 
0075/09 08/00594  
 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK  

GRUPPE 1 COOP SAMBO BA PRIX STRAUME 
 
0076/09 08/00597  
 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKHOLHOLDIG DRIKK 

GRUPPE 1 BØ LAVPRIS AS 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

0077/09 09/00597  
 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM MEDLEM I HKO  
 
0078/09 08/00633  
 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE KOMMUNALE VERV / EVNT. 

PÅFYLL I PERIODEN  
 
0079/09 09/01078  
 EVENT. SUPPLERINGSVALG: TIL FSK/KST/FORH.UTV., 

VALST.REG.RÅDET  
 
0080/09 09/00689  
 REGNSKAP 2008  
 
0081/09 09/00083  
 ÅRSRAPPORT 2008  
 
0082/09 09/01065  
 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRASJON  
 
0083/09 09/01002  
 TILSTADNSRAPPORT GRUNNSKOLEN 2008/2009  
 
0084/09 09/00998  
 SALG AV KOMMUNEHUS II (GAMLE REALSKOLEN)  
 
0085/09 09/00940  
 INNFØRING AV VEDERLAG FOR BRUK AV KAIER  
 
0086/09 09/01133  
 KOMMUNEPLAN  
 
0087/09 09/00657  
 BUDSJETTREGULERING 2. TERTIAL 1. 8 OG 1.9.  
 
0088/09 09/00684  
 OPPTAK AV BYGGELÅN  
 
0089/09 09/00070  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
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Postadresse:  
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Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 
0073/09  

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. 

 

 

  
0074/09  

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL 

 

Ordfører opplyste at både han og varaordfører mente seg habil til å behandle bevillingssakene 
ut fra de vedtak kommunestyret alt har gjort. Dersom noen hadde annen oppfatning ba han om 
tilbakemelding på det. 

Ingen merknader ble registrert. 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Eidet 
Butikkdrift AS: 

 

Tidsrom:                         Fra 22.10.09 til 30.06.12 

Bevillingshaver:              Eidet Butikkdrift AS        

Styrer:                             Beate Ingebrigtsen 

Stedfortreder:                  Nina Jensen 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Utsalgssted:                    Butikklokale Joker-Bø AS 

Alkoholvare:                   Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol 

Omfang:                          Alminnelig 

Salgstid:                          Hverdager 0900 til 2000 

       Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 

Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene 
som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Før bevilling trer i kraft må bevillingshaver dokumentere bestått kunnskapsprøve for styrer og 
stedfortreder.  

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Eidet 
Butikkdrift AS: 

 

Tidsrom:                         Fra 22.10.09 til 30.06.12 

Bevillingshaver:              Eidet Butikkdrift AS        

Styrer:                             Beate Ingebrigtsen 

Stedfortreder:                  Nina Jensen 

Utsalgssted:                    Butikklokale Joker-Bø AS 

Alkoholvare:                   Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol 

Omfang:                          Alminnelig 

Salgstid:                          Hverdager 0900 til 2000 

       Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 

Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene 
som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Før bevilling trer i kraft må bevillingshaver dokumentere bestått kunnskapsprøve for styrer og 
stedfortreder.  

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
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0075/09  

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK  GRUPPE 1 

COOP SAMBO BA PRIX STRAUME 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Coop 
Sambo BA med følgende spesifikasjon: 

 

Tidsrom:                         Fra 22.10.09 til 30.06.12 

Bevillingshaver:              Coop Sambo BA        

Styrer:                             Helge Hansen 

Stedfortreder:                  Carina Skagtun 

Utsalgssted:                    Butikklokale Prix Straumsjøen 

Alkoholvare:                   Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol 

Omfang:                          Alminnelig 

Salgstid:                          Hverdager 0900 til 2000 

       Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 

 

Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene 
som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Før bevilling trer i kraft må bevillingshaver dokumentere bestått kunnskapsprøve for styrer og 
stedfortreder.  

 

Behandling: 
Ref. innstilling 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Coop 
Sambo BA med følgende spesifikasjon: 
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Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

 

Tidsrom:                         Fra 22.10.09 til 30.06.12 

Bevillingshaver:              Coop Sambo BA        

Styrer:                             Helge Hansen 

Stedfortreder:                  Carina Skagtun 

Utsalgssted:                    Butikklokale Prix Straumsjøen 

Alkoholvare:                   Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol 

Omfang:                          Alminnelig 

Salgstid:                          Hverdager 0900 til 2000 

       Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 

 

Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene 
som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Før bevilling trer i kraft må bevillingshaver dokumentere bestått kunnskapsprøve for styrer og 
stedfortreder.  

 

 

  
0076/09  

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 

BØ LAVPRIS AS 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Bø 
Lavpris AS med følgende spesifikasjon: 

 

Tidsrom:                         Fra 22.10.09 til 30.06.12 

Bevillingshaver:              Bø Lavpris AS        

Styrer:                             Sølvi Andersen 

Stedfortreder:                  Cecilie Knedahl 

Utsalgssted:                    Butikklokale dagligvarebutikken Ica, Vinje 

Alkoholvare:                   Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol 
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Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Omfang:                          Alminnelig 

Salgstid:                          Hverdager 0900 til 2000 

       Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 

Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene 
som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve for Alkoholloven 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Bø 
Lavpris AS med følgende spesifikasjon: 

 

Tidsrom:                         Fra 22.10.09 til 30.06.12 

Bevillingshaver:              Bø Lavpris AS        

Styrer:                             Sølvi Andersen 

Stedfortreder:                  Cecilie Knedahl 

Utsalgssted:                    Butikklokale dagligvarebutikken Ica, Vinje 

Alkoholvare:                   Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol 

Omfang:                          Alminnelig 

Salgstid:                          Hverdager 0900 til 2000 

       Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 

 

Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene 
som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

 

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve for Alkoholloven 
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0077/09  

SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM MEDLEM I HKO 

 

Forslag til vedtak: 

Alice R. Eriksen innvilges sin permisjonssøknad fra verv som fast medlem i hovedutvalg for 
kultur og oppvekst fra 01.08.09 til 31.07.10. 

 

1. vara, Eva Ringstad, går inn som fast medlem i permisjonstiden.  Øvrige vara rykker opp på 
varamannslista. 

 

Behandling: 
Hugo Eriksen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Alice R. Eriksen innvilges sin permisjonssøknad fra verv som fast medlem i hovedutvalg for 
kultur og oppvekst fra 01.08.09 til 31.07.10. 

 

1. vara, Eva Ringstad, går inn som fast medlem i permisjonstiden.  Øvrige vara rykker opp på 
varamannslista. 

 

 

  
0078/09  

SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE KOMMUNALE VERV / EVNT. PÅ FYLL I 
PERIODEN 

 

Forslag til vedtak: 
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Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Ingelin Bakken er fast medlem av kommunestyre, formannskap, regionrådet og eneste vara fra 
sin gruppe til forhandlingsutvalget.  

 

Det vises videre til kommunestyrets vedtak i sak 0071/08 hvor vedkommende ble innvilget 
permisjon i 1 år fram til 30.06.09. 

 

Det vises til ny søknad fra Ingelin Bakken, datert 06.10.09, om fritak fra politiske verv ut 
resten av valgperioden. 

 

Med bakgrunn i samme vilkår som tidligere, innvilges søknaden om fritak fra alle politiske 
verv i 1 år. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Viggo Johnsen orienterte om partigruppas råd til vedkommende om å søke om 1 år for kanskje 
å komme igjen det siste året i perioden. 

 

Ordfører orienterte om ny søknad hvor det søkes om permisjon i 1 år og fremmet forslag om at 
søknaden blir innvilget. 

 

Votering: 

Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Ingelin Bakken er fast medlem av kommunestyre, formannskap, regionrådet og eneste vara fra 
sin gruppe til forhandlingsutvalget.  

 

Det vises videre til kommunestyrets vedtak i sak 0071/08 hvor vedkommende ble innvilget 
permisjon i 1 år fram til 30.06.09. 

 

Det vises til ny søknad fra Ingelin Bakken, datert 06.10.09, om fritak fra politiske verv 1 år. 

 

Med bakgrunn i samme vilkår som tidligere, innvilges søknaden om fritak fra alle politiske 
verv i 1 år. 
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0079/09  

EVENT. SUPPLERINGSVALG: TIL FSK/KST/FORH.UTV., VALS T.REG.RÅDET 

Saken utgår. Se foregående sak. 

 

 

  
0080/09  

REGNSKAP 2008  

 

Forslag til vedtak: 

Regnskap 2008 godkjennes. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Revisor Inge Johansen orienterte i saken. 

Brith Unni stilte spørsmål om nårtid underskuddet for 2008 ble kjent. 

Plan- og ressurssjef svarte: Nå – i 2009. 

 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Regnskap 2008 godkjennes. 

 

Anne Lise Kvalvik ble permittert kl. 15.00. 
Pause. 
 
  
0081/09  

ÅRSRAPPORT 2008 

 

Forslag til vedtak: 
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Årsrapport for 2008 tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsrapport for 2008 tas til orientering. 

 

 

  
0082/09  

ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRASJON 

 

Forslag til vedtak: 

1. Ny overordnet organisering av kommunens administrasjon vedtas, med mulighet for 
tilpassning av næring og kultur 

2. Teknisk avdeling organiseres som en egen etat med virkning fra 01.01.2010 
3. Stilling plan- og ressurssjef omgjøres til økonomisjef med virkning fra 01.01.2010 
4. Stilling som leder av teknisk avdeling omgjøres til teknisk sjef. 
5. Gjennomgang arkivtjenester – sak fremmes til politisk behandling medio 2010 
6. Gjennomgang merkantile funksjoner – sak fremmes til politisk behandling medio 2010 
7. Organisering av næring og kultur – sak fremmes til politisk behandling medio 2010 
8. I alle saker knyttet til omorganisering skal det gjennomføres arbeidsprosesser med stor 

medvirkning av de berørte personer og tillitsvalgte i løpet av våren 2010. Det skal være 
stor fokus på en tilfredsstillende personalforvaltning.  

 

Behandling: 
Tor Andersen ba om at hans habilitet ble vurdert da han hadde vært aktiv i forhold til innspill i 
saken. 

 

Votering: 

Andersen ble erklært enstemmig habil til å delta i behandling av saken. 
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Arne Andersen påpekte at innstillingen er noe mangelfull dersom den leses uten 
saksfremlegget. 

Rådmann Merethe Skille orienterte i saken, og viste til skissen i fig. 1. 

 

Votering: 

Innstillingen med henvisning til fig. 1 fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Ny overordnet organisering av kommunens administrasjon vedtas, med mulighet for 
tilpassning av næring og kultur 

2. Teknisk avdeling organiseres som en egen etat med virkning fra 01.01.2010 
3. Stilling plan- og ressurssjef omgjøres til økonomisjef med virkning fra 01.01.2010 
4. Stilling som leder av teknisk avdeling omgjøres til teknisk sjef. 
5. Gjennomgang arkivtjenester – sak fremmes til politisk behandling medio 2010 
6. Gjennomgang merkantile funksjoner – sak fremmes til politisk behandling medio 2010 
7. Organisering av næring og kultur – sak fremmes til politisk behandling medio 2010 
8. I alle saker knyttet til omorganisering skal det gjennomføres arbeidsprosesser med stor 

medvirkning av de berørte personer og tillitsvalgte i løpet av våren 2010. Det skal være 
stor fokus på en tilfredsstillende personalforvaltning.  

 
Fig.1: 
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0083/09  

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLEN 2008/2009 

 

Forslag til vedtak: 

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2008/2009 tas til orientering. 

 

Behandling: 
Arne Andersen ba om at hans habilitet ble vurdert ut fra at han har vært premissleverandør til 
saken, og forlot møtet. 

 

Forslag fra ordfører: 

 

Andersen erklæres inhabil til å delta i behandling av saken. 

Votering: 

Arne Andersen ble enstemmig erklært inhabil i saken.  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2008/2009 tas til orientering. 

 

 

Arne Andersen tok igjen plass i møtet. 
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0084/09  

SALG AV KOMMUNEHUS II (GAMLE REALSKOLEN) 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune lyser ut kommunehus II for salg. Det delegeres til formannskapet å akseptere 
tilbud. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Svein H. Martinussen: 

 

Saken utsettes. 

Votering: 

Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 11 stemmer. 

 

Brith U. Willumsen - Spørsmål: 

Er det eget gnr/bnr på byggningen, eller er det kun huset som skal selges. 

 

Teknisk sjef Finn Jakobsen informerte om tomteforhold for rådhus II. 

 

Forslag fra Arne Andersen: 

Lik formannskapets innstilling. 

 

Ref. fsk-innstilling. 

Votering: 

Innstillingen vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Vedtak: 

Bø kommune lyser ut kommunehus II for salg. Det delegeres til formannskapet å akseptere 
tilbud. 
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Bø kommune 
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8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

  
0085/09  

INNFØRING AV VEDERLAG FOR  BRUK AV KAIER 

 

Forslag til vedtak: 

I medhold av Havne- og Farvannsloven § 24,7 og Forskrift om havneavgifter, beregning og 
beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering mv § 17, innføres vederlag 
for bruk av kommunale kaianlegg, slik det fremkommer i etterfølgende punkter. 

• Vederlaget skal dekke de kostnader kommunen har knyttet til drift av kommunale 
kaianlegg, herav utgifter til strøm, vintervedlikehold, forsikring og kommunale 
avgifter.  

• Vederlaget vil for 2009 være likt for alle brukere av kaianlegg, uavhengig av størrelse 
på fartøyene.  

• Vederlag sendes til alle fartøy som har adresse i Bø, er registrert i fiskerimanntallet 
blad A og B, og som er brukere av kommunale kaianlegg.  

• Vederlaget kreves inn en gang per år etterskuddsvis.  
• Vederlaget for 2009 er beregnet til 2.900,-.   

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av Havne- og Farvannsloven § 24,7 og Forskrift om havneavgifter, beregning og 
beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering mv § 17, innføres vederlag 
for bruk av kommunale kaianlegg, slik det fremkommer i etterfølgende punkter. 

• Vederlaget skal dekke de kostnader kommunen har knyttet til drift av kommunale 
kaianlegg, herav utgifter til strøm, vintervedlikehold, forsikring og kommunale 
avgifter.  

• Vederlaget vil for 2009 være likt for alle brukere av kaianlegg, uavhengig av størrelse 
på fartøyene.  

• Vederlag sendes til alle fartøy som har adresse i Bø, er registrert i fiskerimanntallet 
blad A og B, og som er brukere av kommunale kaianlegg.  

• Vederlaget kreves inn en gang per år etterskuddsvis.  
• Vederlaget for 2009 er beregnet til 2.900,-.   
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0086/09  

KOMMUNEPLAN 

 

Forslag til vedtak: 

1 Bø kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med ny kommuneplan 
2 Bø kommunestyre vedtar foreslåtte planstrategi for arbeidet med planprogram. 
3 Bø kommunestyre utpeker…………………………………….. til å ivareta barns 

interesser i planarbeidet. 
4 Bø kommunestyret vedtar å bruke formannskapet til å samordne utarbeidelsen av 

ny kommuneplan. 
5 Formannskapet opptrer på kommunestyrets vegne i utarbeidelse av planen fram til 

endelig vedtak. Kommunestyret delegerer nødvendige fullmakter til formannskapet 
for gjennomføring av samordningsoppdraget. 

6 Kommunestyret vedtar saksutredningens forslag til kommunal planstrategi. 
7 Planoppstart kunngjøres i minst to av regionens aviser og på kommunens 

hjemmeside. For øvrig skal alle som antas å bli berørt av planen på mer enn en 
generell basis varsles særskilt. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Arne Andersen: 

Da saken ikke kommer til kst før den skal endelig behandles, er det betimelig å spørre om det 
forventes at det skal gjøres veivalg underveis, for eksempel om olja. I så fall bør 
kommunestyret få det til behandling. 

 

Svein H. Martinussen spurte om det var mulig at parti som ikke er repr. I fsk kunne være med i 
et utvidet formannskap ved utarbeidelse av planen. 

 

Forslag fra ordfører: 

Kine Johnsen velges som barnas representant. 

 

Saksopplysning fra teknisk sjef: 
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Fsk som økonomiutvalg tenkes brukt. Det skal skrives egen protokoll. Saker hvor det er 
splittet mening bør komme til kst. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Bø kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med ny kommuneplan 
2. Bø kommunestyre vedtar foreslåtte planstrategi for arbeidet med planprogram. 
3. Bø kommunestyre utpeker Kine Johnsen til å ivareta barns interesser i planarbeidet. 
4. Bø kommunestyret vedtar å bruke formannskapet til å samordne utarbeidelsen av ny 

kommuneplan. 
5. Formannskapet opptrer på kommunestyrets vegne i utarbeidelse av planen fram til 

endelig vedtak. Kommunestyret delegerer nødvendige fullmakter til formannskapet for 
gjennomføring av samordningsoppdraget. 

6. Kommunestyret vedtar saksutredningens forslag til kommunal planstrategi. 
7. Planoppstart kunngjøres i minst to av regionens aviser og på kommunens hjemmeside. 

For øvrig skal alle som antas å bli berørt av planen på mer enn en generell basis varsles 
særskilt. 

 

 

 
 
0087/09  

BUDSJETTREGULERING 2. TERTIAL 1. 8 OG 1.9. 

 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen for status økonomi/prognose 31.12. for Bø kommune gitt i saksframlegget tas 
til orientering. 

Vedlagte budsjettreguleringer vedtas. 

Tidligere for lite utgiftsførte avskrivninger på selvkostområdene vann og avløp, samt 
underskudd vann som ikke vil kunne dekkes inn i 2009 innenfor disse, budsjetteres inndekket i 
økonomiplanperioden. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 
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Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen for status økonomi/prognose 31.12. for Bø kommune gitt i saksframlegget tas 
til orientering. 

 

Vedlagte budsjettreguleringer vedtas. 

 

Tidligere for lite utgiftsførte avskrivninger på selvkostområdene vann og avløp, samt 
underskudd vann som ikke vil kunne dekkes inn i 2009 innenfor disse, budsjetteres inndekket i 
økonomiplanperioden. 

 

 

 
0088/09  

OPPTAK AV BYGGELÅN 

 

Forslag til vedtak: 

Det opptas et byggelån på inntil kr 6 mill. kr til forskuddtering av utgifter i prosjekt 435. 
Renteutgifter som påløper i forbindelse med dette skal utgiftsføres prosjektet. 

 

Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Det ble stilt spørsmål om hvilket prosjekt er 435. Det bør komme frem i vedtaket. 

 

Plan- og ressurssjef orienterte i saken og saken omhandler Steinesjøen og utvidelse av arealene 
der. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Det opptas et byggelån på inntil kr 6 mill. kr til forskuddtering av utgifter i prosjekt Steinsjøen  
435. Renteutgifter som påløper i forbindelse med dette skal utgiftsføres prosjektet. 

Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 

 

 

  
0089/09  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tatt til orientering.  

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om følgende emner: 

 

- Svineinfluensa. Vaksinering vil foregå på helsestasjonen. 

  29.-30. vaksinasjon av utsatt gruppe, 5-6. nov vaksinasjon av alle andre som ønsker det. 

- Reginedagene  

- Laksekonsesjon til Bø  

- Investeringsprosjekter, Kommunehuset, Vann Røsnes Guvåg, Steinesjøen  

- Stortings- og Sametingsvalget  

- Kommunesammenslåing  

- Flyktninger  

- Samhandlingsreformen, forsterket Sykehjem  

- Plasser for Demente på Bøheimen  

- Regionrådet, samferdselsplanen (fullmakt til ordfører) 

- Veiene - Brev fra ordfører datert 22.10.09, til Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune                     

   ble referert. 

- Digforsk  

- Trondheimstur 

- TV-aksjonen 
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- Brev fra foreldre til 10. klassinger ved Bø ungdomskole til fylkesråd for utdanning,  

  Nordland fylkeskommune v/Trude Berg vedr.  forslag om nedlegging av studie-  

  spesialisering ved Sortland v.g. skole avd. Bø. 

- Brev til Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune (og pressen) vedr. RV 820  

  mellom Straumsnes i Bø og Sortland Bru. 

- Videregående skole i Bø – fra møte på ungdomsskolen i går 21.10.09. Brev fra foreldrene til  

  10. klasse på ungdomsskolen ble lagt fram i møtet til orientering. 

 

Det ble åpnet for kommentarer m.v.: 

 

Arne Andersen presiserte at vaksinering av skolebarn skal foregå på skolene. 

For øvrig oppfattes det som om man er positiv til vaksinering såfremt man ikke aktivt har sagt  

nei dersom en ikke vil ha vaksine. 

 

Einar F. Johnsen spurte om noe kunne gjøres med veien ned til Vinjesjøen som må være den 
verste vi har i kommunen. 

Ordfører orienterte om at man alt jobber med saken.. 

 

Viggo Johnsen: 

Regionen bør bli enige om en prioritering av veivedlikehold, og rådet ordfører til å jobbe 
regionalt. 

Hva angår videregående skoletilbud i Bø, orienterte han fra stort møte/seminar på Myre i går. 

 

Svein Tobiassen  

Hva angår prioriteringer av veivedlikehold blir det på fylket antakelig en omkamp.  

Hva angår skoletilbud bør vi denne gangen fremme søknader tidlig 

 

 

Tor Andersen fremmet forslag til uttalelse i forhold til Norturas planer om å legge ned 
slakteriet på Sortland. 

Nortura, Postboks 360 Økern, 0513 Oslo  firmapost@nortura.no 

Nina Sundqvist  'nina.sundqvist@nortura.no' 

Fylkesråd for næring Arve Knutsen  'arve.knutsen@nfk.no' 
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Nordland fylkeskommune v/ Eva Kielland' Eva.Kielland@Nfk.no' 

'red@blv.no' 

nordland@nrk.no' 

red@sortlandsavisa.no' 

'post@vol.no' 

'post@radiobo.no' 

 

UTTALELSE FRA BØ KOMMUNESTYRE I MØTE 22.10.09 VEDR.  
PLANER OM NEDLEGGELSE AV NORTURAS ANLEGG PÅ 
SORTLAND 

Kommunestyret i Bø har i møte 22.10.09 sluttet seg til følgende uttalelse: 

Etter planen skal framtida til Norturas slakteri og skjæreavdeling på Sortland avgjøres av 
konsernstyret 28. oktober. Vi har registrert konsernledelsens signaler om å legge ned anlegget 
på Sortland.  

 

Et vedtak om nedleggelse av en betydelig bedrift i Vesterålen med 46 årsverk og medarbeidere 
med høg kompetanse fra hele regionen, vil få store negative konsekvenser for hele regionen: 

 

• Tap av arbeidsplasser 
• Landbruksbedriftene i området som i dag leverer til slakteriet 
• Det landbruksfaglige miljøet i regionen 
• Dyrevelferd – transportavstand og tid 
• Muligheten til å utvikle nisjeprodukter (Vesterålslam) basert på de råstoffene som 

produseres både i Lofoten og Vesterålen – kortreist mat 
• Negative miljømessige konsekvenser – negativt CO2 regnskap 

Bø kommunestyre krever at ledelsen i Nordtura opprettholder og videreutvikler slakteri/ 
foredlingsanlegget på Sortland også etter 28. oktober. 

 

Tor Andersen 

Senterpartiet 

INTERPELLASJON V/SVEIN H. MARTINUSSEN 

 
SKÅRVÅGEN HAVN 
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Skårvågen er en viktig havn for kystflåten, både lokal flåte og fremmedflåte. Andelen 
fremmedflåte har økt den senere tid blant annet som følge av endringer i torskens 
vandrings- og gytemønster. 
 
Skårvågen ligger svært gunstig til med kort gangavstand til fiskefelter på yttersiden av 
Vesterålen. 
 
Skårvågen bidrar derfor, sammen med de andre havnene i kommunen til et 
differensiert fiskerihavnemønster, med et større totalt ilandført kvantum som resultat. 
 
Skårvågfisk AS har over flere år samarbeidet med Aker Seafoods Melbu AS. 
Dette samarbeidet, i tillegg til annen virksomhet gir samlet en næringsaktivitet som er 
av stor betydning for kommunen. Bedret sikkerhet i havna er en forutsetning for 
videre investering på landsiden og dermed økt verdiskapning. Skjerming av 
Skårvågen havn er tidligere vedtatt i kommunens havneplan og har sammen med 
vedtatte målsettinger i planen vært retningsgivende og gitt nødvendig forutsigbarhet 
for aktørene i havna. 
 
Det ble tidligere i år sendt en søknad til Kystverket om tilskudd til bygging av molo i 
Skårvågen. 
 
Det er imidlertid nødvendig med ordførerens underskrift for at denne søknaden skal 
komme i betraktning for tildeling av statlige midler. 
 
Hva er ordførerens syn på dette prosjektet? 
 
Svein H. Martinussen 
representant for Venstre 
 
 
 
Svar fra ordfører:  
Interpellasjon fra Svein H Martinussen til møte i kommunestyret 22.10.2009 angående søknad 
om tilskudd til Kystverket til bygging av molo i Skårvågen havn. 

 

Ordfører ble kontaktet og anmodet om å skrive under søknaden samme dag som søknadsfristen 
gikk ut. Dette var en søknad som var ukjent for både ordfører og rådmann, og som ikke vare 
behandlet i kommunale organer. Søknaden ble derfor sendt av søker til Kystverket som en 
søknad fra Bø kommune om med varaordførers navn, men uten underskrift. 

 

I ettertid er kopi av søknaden oversendt til Bø kommune fra Kystverket. Søknaden er av en 
slik karakter at for å kunne få tilskudd er det en forutsetning at kommunen bidrar med en 
kommunal egenandel. Det er derfor nødvendig å behandle søknaden politisk.  
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Det tas sikte på en behandling slik at kommunestyret kan ta stilling til saken før søknadsfrist 
01.04.2010.  

 
 
Spørsmål fra Martinussen: 
 
BOLIGBYGGING I BØ KOMMUNE 
 
Det er for tiden liten tilflytting og lav byggeaktivitet i Bø. For de som måtte være 
interessert i å bygge i kommunen, så finnes det ingen oversikt over byggeklare 
tomter, hverken på Bø kommunes hjemmeside eller annet sted. Til sammenligning så 
har Sortland kommune en oversikt over kommunale tomter med link også til private 
utbyggere. 
 
Boligbyggere i Bø har den senere tiden opplevd at bankene er blitt mer restriktive 
med lån til så vel nybygg som restaurering. 
 
• Vil ordføreren sørge for bedre informasjonen om tilgjenglige tomter i vår kommune? 
 
• Hvilken veiledning og informasjon får publikum som henvender seg til kommunen  
  omboligbygging? 
 
• Vil ordfører ta et initiativ for å få avklart om det har skjedd en endring i lokale     
   bankers utlånspolitikk når det gjelder bygging i Bø? 
 
 
Svein H. Martinussen 
representant for Venstre 
 
 
 
 
Svar fra ordfører:  
 
På spørsmål om bedre informasjon om tilgjengelige tomter i vår kommune, vil kommunen ta 
initiativ for en bedre markedsføring av ledige tomter, blant annet gjennom bruk av 
kommunens hjemmeside. 

I forbindelse med boligbygging og byggesaker generelt, vil kommunen få utarbeidet en 
”servicemappe” som blant annet inneholder alle aktuelle søknadsblanketter, 
prosedyrebeskrivelser og øvrige informasjon som er aktuell i forbindelse med denne type 
saker.  Informasjonsmateriellet vil bli utlevert publikum ved henvendelse samt at kommunen i 
tillegg vil sørge for å kunne gi ytterligere informasjon ved behov. 
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Når det gjelder lokale bankers utlånspolitikk i forhold til nybygg og restaurering av bolig, har 
ordfører ikke kjennskap til at det er foretatt vesentlige endringer i denne praksis.  Ordfører  

 

antar imidlertid at med bakgrunn i den generelle gjeldskrise som har rammet samfunnet, kan 
bankene ha innført en strengere vurdering i forhold til sikkerhet m.v. 

 

Ordfører deltar imidlertid i årlige møter med bankene i regionen, og vil i denne sammenheng 
ta opp probemstillingen. 

 

 

Spørsmål fra Eriksen / Vik: 
 
Gang- og sykkelvei Eidet 
 
Bø SV ber om orientering om status og framgang for prosjektet. 
Vi vil også vite for hvor lang tid tilsagnet fra Ak sjon 
skoleveg gjelder? 
 
For Bø SV 
Rolf Eriksen/Anne-Ma Vik  
 
 
 
Svar fra ordfører:  
 
Saken er den at reguleringsplanen er stadfestet. Det som gjenstår nå er erverv av areal. 
Dette forutsetter jeg kan startes opp i år dersom det prioriteres.  
   
Det vi også vet, og som er redegjort for tidligere, er at prosjektet må gjennomgås nøye 
hva gjelder tidligere økonomiske anslag. Nytt anslag må beregnes ut fra dagens 
kunnskap; jfr samarbeid med Statens Vegvesens arbeid med omlegging av krysset.  
   
Så vet vi at Statens Vegvesen ikke har lagt dette inn i planer som er lagt t.o.m. 2012. Vi 
har derfor søkt om forlengelse av tilsagnsfristen i tråd med framdriften med krysset. 
Denne søknaden ble sendt i august, men svar foreligger ikke.  
   
Dersom vi ikke får slik utsettelse vil tilskuddet være tapt pr 31.12.2009.  
 

Votering:  

Enstemmig vedtak: 

Ingen merknader til Interpellasjon og uttalelser / brev fremmet i møtet. 
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Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen           Grete F. Olsen               Arne Andersen           Brith Unni Willumsen 

Ordfører                     Formannskapssekr.        Repr.                          Repr. 


