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MØTEPROTOKOLL 

 
Kommunestyret 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 26.02.2009 
Møtestart: 1200 
Møteslutt: 1925 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Viggo Willassen 
 Tom Tobiassen 
 Hilde Nilsen 
 Arne Fr. Andersen 
 Steinar Lihaug 
 Ivan Andreassen 
 Mogens Jakobsen møtte for Fred O. Hanssen 
 Frode Pettersen møtte for Sunniva Dahl 
 Geir Viggo Pedersen 
 Viggo Johnsen 
 Tor Andersen 
 Eva Ringstad møtte for Ole D. Åsheim 
 Guttorm Veabø 
 Svein Tobiassen 
 Svein Helge Martinussen 
 Brith-Unni Willumsen 
 Anne-Ma Vik 
 Harald Vikan møtte f.o.m. sak 20. 
 For Eldrerådet møtte: 
 Fredrik Schreier 
 Einar F. Johnsen 
  
Møtte ikke: Marit J. Pedersen 
 
Dessuten møtte: Letesjef Norskehavet Svein Johansen og HMS-sjef Lars Tveter fra North 

Energy, kons. Terje Sivertsen og Jorun R. Johnsen fra Vesterålen 
Vaktsentral, helse- og sosialsjef Jim Gundersen, plan- og ressurssjef Trond 
Robertsen, kultursjef Kine Johnsen, skolesjef Gundar Jakobsen, 
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tiltakskonsulent Arne Osnes, HTV Oddveig Olaisen, hovedverneombud 
Torgun Lihaug, rådmann Arne Kvensjø og førstesekretær Tove Jakobsen. 

 
Til innkallingen: Enstemmig godkjent. 
 
Til saksliste: Forslag fra ordfører: 
 Innkommet interpellasjon og spørsmål behandles etter sak 32. 
 Ordførers forslag enstemmig godkjent. 
 

Brith-Unni Willumsen og Hilde Nilsen ble valgt til å skrive under 
protokollen. 

 
Kulturelt innslag ble fremført av kulturskolerektor Katie Hanken og kulturskolelærer Øystein 
Ingvaldsen. 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0017/09 09/00189  
 ETISKE RETNINGSLINJER FOR BØ KOMMUNE  
 
0018/09 09/00069  
 REFERATER OG MELDINGER   
 
0019/09 09/00070  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
0020/09 09/00205  
 NORTH ENERGY ORIENTERER  
 
0021/09 07/01380  
 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL – KOMMUNESTYRETS 

REGLEMENT 
 
0022/09 08/00591  
 ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNENS BOLIGMASSE  
 
0023/09 08/01203  
 SALG AV KOMMUNAL GNR 39 BNR 101 I STORHAUGEN  
 
0024/09 09/00100  
 FELLESFERIE I BARNEHAGER OG SFO  
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0025/09 09/00127  
 AVTALE MELLOM FK LUNA OG BØ KOMMUNE GRATIS TRENING 

FOR BARN OG UNGE  
 
0026/09 09/00158  
 ÅRSMELDING 2008 BØ ELDRERÅD  
 
0027/09 09/00162  
 FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I VESTERÅLEN  
 
0028/09 09/00169  
 FORSLAG TIL OMORGANISERING AV PLEIE - OG 

OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN 
 
0029/09 09/00168  
 FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV NYE STILLINGER - TJENESTEN 

FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
0030/09 09/00190  
 LEIRSKOLE 2009  
 
0031/09 04/00314  
 PROGRAMSTATUSVURDERING VIDEREFØRING AV 

OMSTILLINGSARBEIDET 
 
0032/09 06/00079  
 BØSTRAND GRENDELAG - FORSIKRING AV BØSTRAND SKOLE 
 
0033/09 08/01154 – B-sak  
 ANSETTELSE I LEDIG STILLING SOM RÅDMANN  
 
0034/09 04/00451 – B-sak  
 STATUSRAPPORT VESTERÅLEN VAKTSENTRAL  
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0017/09  

ETISKE RETNINGSLINJER FOR BØ KOMMUNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en intern prosess i den hensikt å 
utarbeide samt vedta etiske retningslinjer for kommunen. 

2. Det legges til rette for at ansatte via tillitsvalgte og folkevalgte skal kunne delta i 
prosessen 

3. Rådmannen er prosessveileder for den interne prosessen. 
 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Rådmann Arne Kvensjø orienterte om etiske retningslinjer. 

 

Svein Helge Martinussen fremmet følgende forslag:   

Følgende ord i pkt. 2 strykes i innstillinga: 

 ”via tillitsvalgte” 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble Martinussens forslag vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en intern prosess i den hensikt å 
utarbeide samt vedta etiske retningslinjer for kommunen. 

2. Det legges til rette for at ansatte og folkevalgte skal kunne delta i prosessen. 
3. Rådmannen er prosessveileder for den interne prosessen. 

 

 

  
0018/09  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

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

5 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Skatteanslaget for januar 2009 ble delt ut til orientering. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

 

  
0019/09  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om følgende: 

- En smak av Bø (konkurransen) 

- Riksvei 820 (vedr. reasfaltering) 

- Momsfritak til frivillige organisasjoner 

- Bioenergi Nord 

- Digforsk 

- Damperiet 

- Velkomstbrev til nyinnfløtta i Bø. 

- Ordfører la vekt på det positive ved at kommunen har fått en økning i folketallet på 21 
personer siste kvartal. 

- Lokalt Nav-kontor 

- Flyktninger (16 stk. ankommer ca. 20. mars). Det vil bli et åpent møte om flyktninger i 
uke 10. 

- Fiskeriene i Bø 

- 10.000 lam 

- Næringsarbeidet i kommunen/omorganisering 
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Harald Vikan tok plass i møtet. 

 

  
0020/09  

NORTH ENERGY ORIENTERER 

 

 

Behandling: 
Erik Karlstrøm var forhindret fra å møte.  Letesjef for Norskehavet Svein Johansen og HMS-
sjef Lars Tveter fra North Energy orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak: 

Orienteringa ble tatt til orientering. 

 

 

  
0021/09  

KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL – KOMMUNESTYRETS REGLEMENT 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret viser til krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets reglement pkt. 
14. 

2. Kommunestyret vedtar å ta saken opp til ny vurdering. 
 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Arne Fr. Andersen fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Siste setning i pkt. 14 strykes. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til legalitetskontroll. 

3. Pkt. 13, tredje avsnitt, skal lyde: Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan 
realitetsbehandles hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer 
motsetter seg dette.  Dette gjelder for alle reglementer hvor tilsvarende 
bestemmelse skal gjelde. 
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4. Vedtak i kommunestyremøte 29.01.2009 om 7, respektive 2 medlemmer, oppheves. 

 

Anne-Ma Vik fremmet følgende forslag til vedtak: 

Ang. forespørsel: 

4. avsnitt strykes. 

 

Ang. interpellasjon: 

Siste setning endres til: 

Eventuelle forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, behandles etter 
reglene i pkt. 13, 3. avsnitt. 

 

Anne-Ma Vik trakk deretter sitt forslag. 

 

Arne Fr. Andersen endret sitt forslag til vedtak til følgende: 

1.  Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til legalitetskontroll. 

2. Pkt. 13, tredje avsnitt, skal lyde: Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan 
realitetsbehandles hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter 
seg dette.  Dette gjelder for alle reglementer hvor tilsvarende bestemmelse skal gjelde. 

3. Vedtak i kommunestyremøte 29.01.2009 om 7, respektive 2 medlemmer, oppheves. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble Andersens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til legalitetskontroll. 

2. Pkt. 13, tredje avsnitt, skal lyde: Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan 
realitetsbehandles hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter 
seg dette.  Dette gjelder for alle reglementer hvor tilsvarende bestemmelser skal gjelde. 

3. Vedtak i kommunestyremøte 29.01.2009 om 7, respektive 2 medlemmer, oppheves. 
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0022/09  

ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNENS BOLIGMASSE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune ønsker å selge ut kommunal boligmasse; jfr. tabell i saksframlegget.  

Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 

 

Avtale legges fram for formannskapet til endelig godkjenning. 

   

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

 

Guttorm Veabø fremmet følgende forslag til vedtak: 

Bø kommune ønsker å selge ut kommunal boligmasse unntatt boliger i Vinje og Straume 
bofellesskap, jfr. tabell i saksframlegget.  

Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 

Avtale legges fram for formannskapet til endelig godkjenning. 

 

Svein Helge Martinussen fremmet et utsettelsesforslag. 

Votering: 

Utsettelsesforslaget falt mot 5 stemmer. 

 

Tom Tobiassen ba om et gruppemøte som ble innvilget. 

 

Votering: 

Ved votering for eller mot salg ble salg vedtatt mot 1 stemme. 

 

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Veabøs forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 10 mot 9 stemmer. 
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Vedtak: 

Bø kommune ønsker å selge ut kommunal boligmasse; jfr. tabell i saksframlegget.  

Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 

 

Avtale legges fram for formannskapet til endelig godkjenning. 

   

 

  
0023/09  

SALG AV KOMMUNAL BOLIG GNR 39 BNR 101 I STORHAUGEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Eiendommen gnr. 39 bnr. 101 selges til Susanne Olsen og Ståle Mathisen til kr 690.000 pluss 
omkostninger i forbindelse med salget. 

 

Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget og beregne/fastsette omkostningene. 

 

Behandling: 
Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og forlot møtet. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Eiendommen gnr. 39 bnr. 101 selges til Susanne Olsen og Ståle Mathisen til kr 690.000 pluss 
omkostninger i forbindelse med salget. 

 

Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget og beregne/fastsette omkostningene. 
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Guttorm Veabø tok igjen plass i møtet. 

  
0024/09  

FELLESFERIE I BARNEHAGER OG SFO 

 

 

Forslag til vedtak: 

Helårsåpne barnehager og SFO videreføres på samme måte som tidligere. 

 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Ivan Andreassen fremmet følgende endringsforslag: 

Helårsåpne barnehager og SFO videreføres. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble Andreassens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Helårsåpne barnehager og SFO videreføres. 

 

 

  
0025/09  

AVTALE MELLOM FK LUNA OG BØ KOMMUNE GRATIS TRENING FOR BARN 
OG UNGE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune vedtar den nye avtalen og det årlige tilskuddet til FK Luna settes til kr 189.000. 
Avtalen gjelder fra januar 2009. 

 

Behandling: 
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Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og forlot møtet. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune vedtar den nye avtalen og det årlige tilskuddet til FK Luna settes til kr 189.000. 
Avtalen gjelder fra januar 2009. 

 

 

Guttorm Veabø tok igjen plass i møtet. 

 
  
0026/09  

ÅRSMELDING 2008 BØ ELDRERÅD 

 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2008 tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2008 tas til orientering. 

 

  
0027/09  

FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I VESTERÅLEN 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune godkjenner ”Forvaltningsplan for kortnebbgås, hvitkinngås og grågås i 
Vesterålskommunene” datert 19.12.2007. 
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Behandling: 
Tor Andersen erklærte seg inhabil og forlot møtet. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune godkjenner ”Forvaltningsplan for kortnebbgås, hvitkinngås og grågås i 
Vesterålskommunene” datert 19.12.2007. 

 

 

Tor Andersen tok igjen plass i møtet. 

 
  
0028/09  

FORSLAG TIL OMORGANISERING AV PLEIE - OG OMSORGSTJENESTEN I 

KOMMUNEN 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling: 

 

1. Stillingen som leder av Bøheimen og leder av hjemmebaserte tjenester slås sammen til 
en lederstilling (omsorgssjef) som har det organisatoriske, administrative og 
økonomiske ansvaret for en samlet pleie- og omsorgstjeneste. 

 
2. De 4 avdelingslederstillingene ved Bøheimen slås sammen til 2 stillinger, hver med 

ansvar for en etasje. Det forutsettes at det i denne forbindelse opprettes avdelingsvise 
budsjett. 

 
       3. Stillingen som pleie- og omsorgssjef lyses ut eksternt. 

 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

 

Arne Fr. Andersen fremmet følgende forslag til vedtak: 
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1. Avdeling for institusjonsomsorg og avdeling for hjemmebaserte tjenester slås 
sammen til en ”avdeling for pleie- og omsorgstjenester”. 

 

2. Stillingen som leder av Bøheimen og stillingen som leder av hjemmebaserte 
tjenester slås sammen til en lederstilling for ”avdeling for pleie- og 
omsorgstjenester”; ”Pleie- og omsorgssjef”. 

 

3. Det opprettes en ny stilling i stab under pleie- og omsorgssjefen. 

 

4. Avdeling ”Naustet” og avdeling ”Sjøhuset” slås sammen til en avdeling, og 
avdeling ”Blåklokka” og avdeling ”Bjørka” slås sammen til en avdeling. 

 

5. De 4 avdelingslederstillingene ved Bøheimen slås sammen til to avdelingsleder-
stillinger, med ansvar for hver sin nye avdeling.  Det forutsettes at det i denne 
forbindelse opprettes avdelingsvise budsjett. 

 

6. Stillingen som pleie- og omsorgssjef lyses ut eksternt. 

 

Anne-Ma Vik fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt pkt. 7: 

I den videre prosessen skal tiltak for å unngå uønska deltidsstillinger prioriteres. 

 

Tor Andersen ba om gruppemøte som ble innvilget. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble Andersens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslaget til Vik falt mot 6 stemmer. 

 

Vedtak: 

1. Avdeling for institusjonsomsorg og avdeling for hjemmebaserte tjenester slås sammen 
til en ”avdeling for pleie- og omsorgstjenester”. 
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2. Stillingen som leder av Bøheimen og stillingen som leder av hjemmebaserte tjenester 
slås sammen til en lederstilling for ”avdeling for pleie- og omsorgstjenester”; ”Pleie- 
og omsorgssjef”. 

 

3. Det opprettes en ny stilling i stab under pleie- og omsorgssjefen. 

 

4. Avdeling ”Naustet” og avdeling ”Sjøhuset” slås sammen til en avdeling, og avdeling 
”Blåklokka” og avdeling ”Bjørka” slås sammen til en avdeling. 

 

5. De 4 avdelingslederstillingene ved Bøheimen slås sammen til to avdelingsleder-
stillinger, med ansvar for hver sin nye avdeling.  Det forutsettes at det i denne 
forbindelse opprettes avdelingsvise budsjett. 

 

6. Stillingen som pleie- og omsorgssjef lyses ut eksternt. 

 

 

 

  
0029/09  

FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV NYE STILLINGER - TJENESTEN FOR 

FUNKSJONSHEMMEDE 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø vedtar å opprette 3 årsverk tilknytta ”Tiltak og tjenester for 
funksjonshemmede”. Det opprettes 2 årsverk for personell med helse- og sosialfaglig 
utdanning på høgskolenivå, og ett årsverk for helsearbeider, eventuell annen relevant 
fagarbeider. 

2. Stillingene forutsettes finansiert innen helse- og sosialetatens nåværende ramme. 
 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø vedtar å opprette 3 årsverk tilknytta ”Tiltak og tjenester for 
funksjonshemmede”. Det opprettes 2 årsverk for personell med helse- og sosialfaglig 
utdanning på høgskolenivå, og ett årsverk for helsearbeider, eventuell annen relevant 
fagarbeider. 

 
2. Stillingene forutsettes finansiert innen helse- og sosialetatens nåværende ramme. 

 

 

 

  
0030/09  

LEIRSKOLE 2009 

 

 

Forslag til vedtak: 

Undervisningetatens budsjettramme for 2009 økes med kr 64.000. Beløpet skal benyttes til 
finansiering av planlagt leirskoleopphold for Steine og Eidet skole våren 2009.  

Beløpet finansieres ved å redusere renteutgiftene (post 1.9110.5000.870.000). Det delegeres til 
rådmannen å detaljregulere budsjettet i samsvar med vedtaket. 

 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Undervisningetatens budsjettramme for 2009 økes med kr 64.000. Beløpet skal benyttes til 
finansiering av planlagt leirskoleopphold for Steine og Eidet skole våren 2009.  

Beløpet finansieres ved å redusere renteutgiftene (post 1.9110.5000.870.000). Det delegeres til 
rådmannen å detaljregulere budsjettet i samsvar med vedtaket. 

 

 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

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

16 

  
0031/09  

PROGRAMSTATUSVURDERING 

VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET 

 

Forslag til vedtak: 

1. Programstatusvurdering for omstillingsarbeidet tas til etterretning. 

2. Bø kommune vil i samarbeid med Øksnes kommune fremme søknad overfor Nordland 
fylkeskommune om ny 3-årig periode med full status som omstillingskommuner. 

3. Bø kommune starter i samarbeid med Øksnes kommune arbeid med tilpassing av 
omstillingsplaner for perioden 2010-2012. 

 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

 

Tor Andersen fremmet følgende endringsforslag: 

Side 70 i saksframlegget, pkt. 5 endres til:  

Administrasjonen bør ta tak i behovet for veiledning, oppfølging og erfaringsoverføring i de 
prosjektene BØKS er involvert i. 

 

Ordfører fremmet deretter forslag om at Andersens forslag oversendes til BØKS. 

 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Forslaget fra Andersen ble enstemmig vedtatt oversendt BØKS. 

 

Vedtak: 

1. Programstatusvurdering for omstillingsarbeidet tas til etterretning. 

2. Bø kommune vil i samarbeid med Øksnes kommune fremme søknad overfor Nordland 
fylkeskommune om ny 3-årig periode med full status som omstillingskommuner. 

3. Bø kommune starter i samarbeid med Øksnes kommune arbeid med tilpassing av 
omstillingsplaner for perioden 2010-2012. 
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Følgende oversendes BØKS: 

Side 70 i saksframlegget, pkt. 5 endres til:  

Administrasjonen bør ta tak i behovet for veiledning, oppfølging og erfaringsoverføring i de 
prosjektene BØKS er involvert i. 

 

 

  
0032/09  

BØSTRAND GRENDELAG 

- FORSIKRING AV BØSTRAND SKOLE 

 

Forslag til vedtak: 

1. Forsikringspremien for Bøstrand skole betales av Bø kommune for perioden 2005 – 
2008. Utsendte fakturaer ettergis. 

2. Bø kommune sier opp nåværende forsikring av gamle Bøstrand skole.  
3. Det tegnes ny ansvarsforsikring og forsikring for opprydding etter eventuell skade som 

ivaretar Bø kommunes ansvar. 
4. Dersom Bøstrad bygdelag velger å forsikre eiendommen, vil eventuell 

forsikringsutbetaling til Bø kommune bli overført til den som har tegnet forsikringen. 
 

Behandling: 
Ref. innstillinga. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Forsikringspremien for Bøstrand skole betales av Bø kommune for perioden 2005 – 
2008. Utsendte fakturaer ettergis. 

2. Bø kommune sier opp nåværende forsikring av gamle Bøstrand skole.  
3. Det tegnes ny ansvarsforsikring og forsikring for opprydding etter eventuell skade som 

ivaretar Bø kommunes ansvar. 
4. Dersom Bøstrad bygdelag velger å forsikre eiendommen, vil eventuell 

forsikringsutbetaling til Bø kommune bli overført til den som har tegnet forsikringen. 
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0033/09 Unntatt offentlighet §5A 

ANSETTELSE I LEDIG STILLING SOM RÅDMANN 

 

 

Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig. 

 

Vedtak: 

1. I ledig stilling som rådmann i Bø kommune tilsettes Merethe Skille. 
2. Merethe Skille tilsettes på åremål i 6 år. 
3. Merethe Skille avlønnes i samsvar med nåværende rådmanns lønn f.t. kr. 580.000,-.  
4. For øvrig ansettes Merethe Skille på vilkår i henhold til lov og gjeldende avtaleverk. 
5. Dersom hun ikke tar stillingen, vil intervjugruppen gjøre ny vurdering om videre 

prosess. 
 

 
 
 
  
0034/09 Unntatt offentlighet §6 

STATUSRAPPORT VESTERÅLEN VAKTSENTRAL 

 

 

Ordfører erklærte seg inhabil og forlot møtet. Varaordfører Viggo Willassen ba om permisjon, 
hvilket ble innvilget. 

 

Arne Fr. Andersen ble valgt til setteordfører. 

Saken ble behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar orientering om Vesterålen Vaktsentral til etterretning. 
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Kommunestyret ber rådmannen om å framlegge en sak om kommunens framtidige 
engasjement i Vesterålen Vaktsentral innen juni 2009. 

 

 Interpellasjon fra Svein Helge Martinussen: 
 
KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap å registrere seg i Styreverv-
registeret.  Ordningen er frivillig for den enkelte kommune og for den enkelte politiker eller 
leder. 
Hensikten med dette verktøyet er å registrere styreverv og roller som politikere og personer i 
kommunal ledelse måtte ha.  Registeret bidrar til åpenhet og innsyn i roller de som sitter i styre 
og stell har, og har derfor betydning for innbyggernes tillit til kommunen. Til nå er 311 
kommuner og i underkant av 7000 personer registrert. Bø kommune deltar ikke i ordningen. 
 
Når vil Bø kommune åpne for registrering av politikere og personer i kommunal ledelse i 
Styrevervregisteret? 
 
 
Ordfører leste opp følgende svar fra administrasjonen: 
 

Kommunen har pr. juni 2007 registrert kontaktperson i styrevervregisteret. Kontaktperson er 
lagt til merkantil avdeling. Vedlagt følger informasjon om styrevervregisteret hvor det fremgår 
at KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk 
styrevervregisteret som verktøy.   

Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil 
knytte seg til registeret, og om man vil benytte seg av mulighetene registeret gir.  

Det er også frivillig om den enkelte person ønsker å la verv, og økonomiske interesser om seg 
selv bli registrert.  Registeret vil derfor neppe gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og 
økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.  

Det er den registrerte selv som må korrigere/ajourholde opplysningene, men kommunen bør 
ha en rutine for påminning om ajourhold.  

Registreringen i styrevervregisteret krever samtykke fra den enkelte (personopplysningsloven 
§8)  Samtykke må være "en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring", og den bør være 
skriftlig. Se forøvrig eget avsnitt om samtykke m.m. i orienteringsskrivet.  

Da det hele er bygget på frivillighet (og neppe vise en komplett oversikt), har arbeidet med 
registrering ikke blitt prioritert.  

Merkantil avdeling er de siste 2-3 årene redusert fra 4 stillinger til 2. En slik endring krever 
rasjonelle rutiner og streng prioritering av tidsbruk og oppgaver. 
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Merkantil avdeling utfører oppgaver fra andre avdelinger slik at avdelingen bør ha en 
personellmessig beredskap. I den nærmeste tida fremover er vi nødt til å avsette tid til årets 
stortings- og sametingsvalg med forhåndsstemmemottak, ferieavvikling osv. 

Pr nå er vurderingen at det praktiske arbeidet med konkret å få gjort registreringen i Bø 
operativ må ligge ”på vent” - selv om det både er anbefalt og ønskelig at jobben kommer i 
gang.  

Det er selvsagt mulig å starte arbeidet med å innhente dokumentasjon fra de som vil la seg 
registrere nå, men det vil nødvendigvis gå noe på bekostning av andre – også prioriterte og 
nødvendige – oppgaver. 

Vurderingen pr nå er derfor at dokumentasjonsinnhenting starter i ”det små” – intensiveres 
etter at valgarbeidet er unnagjort og avsluttes i desember slik at Bø er operativ i registeret ved 
årsskiftet 2009/2010. 

 

 

Spørsmål fra Svein Helge Martinussen: 
 
Den nye offentlighetsloven som trådte i kraft 1. januar stiller strenge krav til forvaltningen og 
åpner for større innsyn i saksbehandling og korrespondanse.  Dagens postjournal på Bø 
kommunes hjemmeside inneholder bare innkommende post. 
Når vil også utgående korrespondanse bli registrert i postjournalen? 

   

 

Ordfører leste opp følgende svar fra administrasjonen: 

 

I forbindelse med endringene i offentlighetsloven har kommunen i 2008 i samarbeid med 
nabokommunene gitt opplæring til aktuelt personell. Noen har også fått oppdatering tidligere i 
år. Fylkesmannen vil i 2.halvdel av april kjøre kurs i Offentleglova – hvilke faktiske endringer 
som gjelder fra 01.01.09 – og hvordan disse vil resultere i endret praksis i kommuner og ikke 
minst i kommunalt eide selskaper. 

 

Dagens ordning med at inngående postjournal blir lagt ut på kommunens nettsider har foregått 
ei god stund. Dette skjer manuelt da vi ikke er en såkalt e-kommune. Publikum kan ikke via 
postjournalen gå inn i dokumenter som tilhører en sak fordi vårt dataprogram i kontor 2000 
ikke åpner for slikt. Utgående postliste som kan produseres i dagens system, vil heller ikke 
gi publikum innsyn i saksbehandlingen. Imidlertid etterstreber vi å få ut møtedokumenter på 
kommunens nettsider slik at publikum i alle fall kan orientere seg om hva som blir politisk 
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behandlet i kommunen.  Vi kan hele tiden bli bedre på det systemet vi har, men den gode og 
langt mer tilfredsstillende forbedringen vil vi ikke oppnå før edb-systemet skiftes/oppgraderes 
- kanskje også kombinert med å samle post/arkivfunksjonene på ett fysisk sted. Med de krav 
som i dag stilles både fra myndigheter og brukere vil en slik investering og endring 
sannsynligvis ”tvinge” seg fram i løpet av relativt kort tid – 1 til 2 år. En slik endring er 
ønskelig fordi Bø kommunes målsetting om meroffentlighet, offensiv praktisering av retten til 
innsyn, åpenhet (til og med et uttalt ønske om å være ”kollåpen”) og behovet for aktiv 
informasjon vil bli bedre og enklere ivaretatt. 

En eventuell utvidelse av den manuelle utlegginga av postjournal på nett er svært tidkrevende 
og har ikke vært prioritert i en travel hverdag. 

Jeg vil imidlertid ta initiativ til å få fram en investeringssak om oppdatering av dataverktøyet – 
og få vurdert eventuelle organisasjonsmessige endringer som følge av dette.  

 
 
Rett utskrift: 
 
 
 
Sture Pedersen Brith-Unni Willumsen Hilde Nilsen Tove Jakobsen 
Ordfører  repr. Repr. F.sekr. 
 


