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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 27.11.2008 
Møtestart: 13.00. 
Møteslutt: 18.15 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Tom Tobiassen 
 Hilde Nilsen 
 Arne Fr. Andersen 
 Steinar Lihaug 
 Ivan Andreassen 
 Fred Oluf Hansen 
 Torbjørn Pedersen møtte for Sunniva Dahl 
 Viggo Willassen 
 Geir Viggo Pedersen 
 Viggo Johnsen 
 Tor Andersen 
 Ole Åsheim møtte for Ingelin Bakken 
 Harald Vikan møtte for Marit Pedersen 
 Guttorm Veabø 
 Svein Tobiassen 
 Svein Helge Martinussen 
 Brith Unni Willlumsen 
 Anne Ma. Vik 
 
 Olav Eliassen møtte i brannstasjonsaka hvor Brith Unni Willumsen var 

inhabil.  
  
 Heidi Jakobsen møtte i strategisk næringsplan hvor Tor Andersen var 

inhabil. 
 
 Fra Eldrerådet møtte: 
 Fredrik Schreier  
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 Einar F. Johnsen 
  
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Konsulent Morten Selnes 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Kultursjef Kine Johnsen 
  
 Til innkallingen: 
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til sakslisten:  
 Ordfører orienterte om innsendt spørsmål fra Svein Helge Martinussen, og  
 opplyste at dette vil bli tatt opp i slutten av møtet. 
   
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 Arne Andersen og Hilde Nilsen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
I møtet ble det sendt ut ei liste over dem som får bladet Kommunal Rapport. Møtedeltakerne 
ble oppfordret til å påføre hvorvidt de fortsatt ønsker å motta bladet. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0073/08 08/00867  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0074/08 08/01152  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
0075/08 08/01144  
 BYGGING/LEIE AV BRANNSTASJON   
 
0076/08 08/01136  
 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE PR. 01.01.2009 -  K-

SEKRETARIATET IKS   
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0077/08 08/00283  
 SJØLEDNING UVÅG - RØSNES  
 
0078/08 08/01140  
 STRATEGIPLAN - EVENTYRKOMMUNEN BØ KOMM. 2009 - 2011  
 
0079/08 08/01121  
 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYNSFUNKSJONENE FOR 

2009.  
 
0080/08 08/01139  
 BØKS A/S - REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR 2009  
 
0081/08 08/01153  
 REVISJONSBREV NR. 8 - REGNSKAP 2007  
 
0082/08 08/01154  
 LEDIG RÅDMANNSSTILLING – GODKJENNING AV 

ANNONSETEKST 
 
 
 
 
Kultursjef Kine Johnsen orienterte om arbeidet med utgivelse av bygdeboka ”Gårdshistoria, 
bind II”. 
 
Rådmannen orienterte og viste powerpoint fra næringsreisa til Oslo i uke 41/2008. 
 
 
 
0073/08  

REFERATER OG MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste orienterte rådmannen fra tilsynsbesøk fra fylkesmannen sin 
utdanningsavdeling v/ass direktør Arve Veiåker og jurist Marit Olsen. De skulle sjekke om vi 
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hadde forsvarlige systemer for å i vareta skoleloven. Det gledelige er at Bø kommune kom fra 
kontrollen uten avvik og null merknader. 

Svein Helge Matinussen etterlyste vedtak fra formannskapsmøter hvor en har tatt i bruk 
hasteparagrafen. 

Ordfører orienterte fra formannskapets protokoll fra møte 23.10.08,  og  § 13-vedtak. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

 

  
0074/08  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

Behandling: 
Ordfører fortalte kort fra ”den kommunale hverdagen” og nevnte bl.a.: 
   
- Møte fylkesrådsleder Odd Eriksen  
- Møte fylesrådet Bodø  
- 10000 lam  
- Næringsfondet  
- V.G.skole  
- Samhandlingsreformen, helseminister Bjarne Håkon Hanssen, møte statssekretær Ellen B. 
  Pedersen  
- Skal på fylkestinget  
- Flyktninger, møte 28. november, integrering og mangfoldsdirektoratet  
- Oppdrettskonsesjon firma Egil Kristoffersen  
- Etablering av tørkefabrikk, Steinesjøen  
- Kobbvågen. Alt snart på plass, stort grusuttak  
- Loran C  
- Rorbugrenda Straumsjøen, Tor Vegard Vale, Harald Dirdal  
- Utleiebygg Eidet  
- Steinesjøen Havn. 7000 tonn fryselager, Nergård AS, Thermo Transit, flere henvendelser,  
  (prosjektledelse, invitere fylkes og stortingspolitikere)Pelagisk utvidelse, nye møter  
  10 nye kontorarbeidsplasser 
- Selge rådhus 2  
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Britt U. Willumsen stilte spørsmål om temadag skole, og om nårtid ordfører planlegger å 
avholde denne. 
 
Ordfører orienterte om at temadag om skole er utsatt i påvente om aktuell dato som passer for 
byråden i Oslo. Antakelig i januar/februar 2009. 
 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 

 

 

  
0075/08  

BYGGING / LEIE AV BRANNSTASJON  

 

Formannskapets innstilling: 

a.)Viser til foreliggende saksframlegg samt siste tilbud fra Pål Pedersen A/S.  

    Administrasjonen bes utrede nærmere sist foreliggende tilbud satt opp mot bygging av ny  

    brannstasjon på Forøya. Konklusjon legges fram så snart som mulig, men senest i første  

    møte i 2009.   

 

b) Nybygg innenfor en ramme på maks 6 mill. 

 

Behandling: 
 

Ref. saksfremlegg som er ettersendt i saken, samt formannskapets innstilling. 

 

Brith Unni Willumsen erklærte seg inhabil og Olav Eliassen overtok hennes plass i møtet. 

 

Ordfører orienterte i saken og viste til formannskapets vedtak i dagens møte. 

 

Forslag fra Arne Andersen: 

Siste setning i pkt. a endres til: 

”Konklusjonen legges fram i desembermøtet”. 
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Forslag fra Tor Andersen: 

Viser til foreliggende saksframlegg. 

Administrasjonen bes legge fram ei sak som tar utgangspunkt i nybygg på Forøya i 
kommunestyremøte 11.12.08. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom forslag formannskapets innstilling, korrigert med forslag fra 
Arne Andersen, og forslag fra Tor Andersen, ble formannskapets korrigerte innstilling vedtatt 
med 11 mot 8 stemmer. 

 

Vedtak: 

a.)Viser til foreliggende saksframlegg samt siste tilbud fra Pål Pedersen A/S.  

    Administrasjonen bes utrede nærmere sist foreliggende tilbud satt opp mot bygging av ny  

    brannstasjon på Førøya. Konklusjonen legges fram i desembermøtet.   

 

b) Nybygg innenfor en ramme på maks 6 mill. 

 

 

Brith Unni Willumsen tok igjen plass i møtet og Olav Eliassen forlot. 

 

  
0076/08  

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE PR. 01.01.2009 -  K-SEKRETARIATET IKS  

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2009 for K-Sekretariatet IKS. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Vedtak: 

Bø kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2009 for K-sekretariatet IKS. 

 

 

  
0077/08  

SJØLEDNING UVÅG – RØSNES 

 

Forslag til vedtak: 

Det inngås følgende avtale mellom Bø kommune og Guvåg-Røsnes vannverk A/L for levering 
av drikkevann fra Bø vannverk: 

 

1. Avtalens omfang 

Etablering av nødvendige anlegg for forbindelse mellom Bø vannverk og Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

Framtidig leveranse av drikkevann fra det kommunale vannverket fram til tilknytningspunktet 
til eksisterende nett ved Guvåg - Røsnes vannverk.  

 

2. Bø kommune sine forpliktelser 

• Bø kommune skal stå som byggherre for utbygging av overføringsledning fra 
kommunalt vannverk og fram til Guvåg - Røsnes vannverk. Bø kommune vil også 
være eier av overføringsanlegget, med ansvar for framtidig drift og vedlikehold. 

• Det skal leveres vann med en kvalitet som tilfredsstiller kravene i 
Drikkevannsforskriften fram til tilknytningspunktet til kommunalt vannverk. Bø 
kommune har imidlertid ikke ansvar for eventuell forringelse av kvalitet gjennom det 
interne forsyningsnettet ved Guvåg - Røsnes vannverk. 

• Den kommunale vannforsyningen skal være godkjent i henhold til 
Drikkevannsforskriften, og oppfylle de kravene som er satt i godkjenningen.  

• Vanntrykket ved tilknytningspunktet til Guvåg - Røsnes vannverk blir som ellers i det 
kommunale ledningsnettet, og uten trykkreduksjonssystem. Målt vanntrykk kote 20 på 
Uvåg er 4,7 kg/cm2. 

• Ved brudd eller annen driftsstans på overføringsledningen skal Bø kommune sørge for 
at dette blir utbedret så snart som mulig. Ved behov for lengre driftsstans må det 
vurderes behov for midlertidig forsyning fra eksisterende vannkilde for Guvåg - Røsnes 
vannverk.  
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3. Guvåg-Røsnes vannverk sine forpliktelser 

• Guvåg - Røsnes vannverk skal bestå som eget vannverk i framtiden, men med 
leveranse av vann fra kommunalt vannverk. Vannverket må selv sørge for nødvendig 
godkjenning i henhold til Drikkevannsforskriften. 

• Det interne forsyningsnettet, fra og med punktet for tilknytning fra kommunalt 
vannverk, skal fremdeles være Guvåg - Røsnes vannverk sin eiendom. Vannverket har 
selv ansvar for framtidig drift og vedlikehold av dette.  

• Vannverket plikter fortløpende å søke frem og utbedre større lekkasjer på det interne 
nettet som skulle oppstå etter at vannverket er tilkoblet kommunalt nett. Lekkasjer vil 
bli avdekket ved store økninger i målt forbruk på overføringsledningen.. 

• Det vil bli sendt ut en årlig samlefaktura til vannverket fra Bø kommune. Vannverket 
har selv ansvaret for å fordele dette beløpet til sine abonnenter. 

 

4. Økonomisk kompensasjon 

Gjennom et årlig fakturert beløp skal Guvåg - Røsnes vannverk dekke følgende kostnader: 

• Kapitalkostnader for utbygging av overføringsledningen 

• Driftskostnadene ved levering av vann fra kommunalt vannverk 

•  

Fastsettelse av beløp er basert på selvkostprinsippet, jfr. Kap. 16 i Forurensingsforskriften. 
 

Kapitalkostnader: 

Metoden for beregning av kapitalkostnader er basert på retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Anlegget skal avskrives lineært over 40 år. 

Renten som skal benyttes skal tilsvare rentesatsen på norske statsobligasjoner med tre års 
gjenstående levetid + 1,0 %.  

Rentesatsen justeres årlig. 
 

Driftskostnader: 

For leveranse av vann skal vannverket betale et forbruksgebyr som tilsvarer de faktiske 
kostnader til drift. Pr i dag benyttes budsjettet for produksjon av vann i Bø kommunale 
vannverk som utgangspunkt for utgifter pr abonnent. Med dagens antall abonnenter i Bø 
vannverk på 1 440 gir dette et gebyr uten mva på kr 375,-.  

Det skal betales for 75 abonnenter, som er antall abonnenter ved tilkoblingstidspunktet.  
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5. Utvidelser 

Det skal fra begge parter legges til rette for eventuelle utvidelser av forsyningsområdet.  

 

6. Tvistebestemmelser 

Eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå vedr. forståelsen av denne avtalen skal 
fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette fram, skal tvisten løses ved voldgift i 
h.h.t. bestemmelsene i tvistemålsloven. 

 

7. Avtaleperiode 

Avtalen gjøres gjeldende for en periode på 40 år, fra dato for påkopling. Avtalen kan ikke sies 
opp i avtaleperioden av noen av partene, uten etter grovt brudd på denne eller bortfall av 
vesentlige forutsetninger for avtalen. 

 

8. Iverksetting av avtalen 

Avtalen iverksettes fra og med den datoen som tilkoblingen er opprettet, og leveranse av vann 
starter.  

Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene. 

 

Behandling: 

Ref. formannskapets  innstilling fra møte 13.11.08. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Det inngås følgende avtale mellom Bø kommune og Guvåg-Røsnes vannverk A/L for levering 
av drikkevann fra Bø vannverk: 

 

1. Avtalens omfang 

Etablering av nødvendige anlegg for forbindelse mellom Bø vannverk og Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

Framtidig leveranse av drikkevann fra det kommunale vannverket fram til tilknytningspunktet 
til eksisterende nett ved Guvåg - Røsnes vannverk.  

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

2. Bø kommune sine forpliktelser 

• Bø kommune skal stå som byggherre for utbygging av overføringsledning fra 
kommunalt vannverk og fram til Guvåg - Røsnes vannverk. Bø kommune vil også 
være eier av overføringsanlegget, med ansvar for framtidig drift og vedlikehold. 

• Det skal leveres vann med en kvalitet som tilfredsstiller kravene i 
Drikkevannsforskriften fram til tilknytningspunktet til kommunalt vannverk. Bø 
kommune har imidlertid ikke ansvar for eventuell forringelse av kvalitet gjennom det 
interne forsyningsnettet ved Guvåg - Røsnes vannverk. 

• Den kommunale vannforsyningen skal være godkjent i henhold til 
Drikkevannsforskriften, og oppfylle de kravene som er satt i godkjenningen.  

• Vanntrykket ved tilknytningspunktet til Guvåg - Røsnes vannverk blir som ellers i det 
kommunale ledningsnettet, og uten trykkreduksjonssystem. Målt vanntrykk kote 20 på 
Uvåg er 4,7 kg/cm2. 

• Ved brudd eller annen driftsstans på overføringsledningen skal Bø kommune sørge for 
at dette blir utbedret så snart som mulig. Ved behov for lengre driftsstans må det 
vurderes behov for midlertidig forsyning fra eksisterende vannkilde for Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

 

3. Guvåg-Røsnes vannverk sine forpliktelser 

• Guvåg - Røsnes vannverk skal bestå som eget vannverk i framtiden, men med 
leveranse av vann fra kommunalt vannverk. Vannverket må selv sørge for nødvendig 
godkjenning i henhold til Drikkevannsforskriften. 

• Det interne forsyningsnettet, fra og med punktet for tilknytning fra kommunalt 
vannverk, skal fremdeles være Guvåg - Røsnes vannverk sin eiendom. Vannverket har 
selv ansvar for framtidig drift og vedlikehold av dette.  

• Vannverket plikter fortløpende å søke frem og utbedre større lekkasjer på det interne 
nettet som skulle oppstå etter at vannverket er tilkoblet kommunalt nett. Lekkasjer vil 
bli avdekket ved store økninger i målt forbruk på overføringsledningen.. 

• Det vil bli sendt ut en kvartalsvis samlefaktura til vannverket fra Bø kommune. 
Vannverket har selv ansvaret for å fordele dette beløpet til sine abonnenter. 

 

4. Økonomisk kompensasjon 

Gjennom et årlig fakturert beløp skal Guvåg - Røsnes vannverk dekke følgende kostnader: 

• Kapitalkostnader for utbygging av overføringsledningen 

• Driftskostnadene ved levering av vann fra kommunalt vannverk 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Fastsettelse av beløp er basert på selvkostprinsippet, jfr. Kap. 16 i Forurensingsforskriften. 
 

Kapitalkostnader: 

Metoden for beregning av kapitalkostnader er basert på retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Anlegget skal avskrives lineært over 40 år. 

Renten som skal benyttes skal tilsvare rentesatsen på norske statsobligasjoner med tre års 
gjenstående levetid + 1,0 %.  

Rentesatsen justeres årlig. 
 

Driftskostnader: 

For leveranse av vann skal vannverket betale et forbruksgebyr som tilsvarer de faktiske 
kostnader til drift. Pr i dag benyttes budsjettet for produksjon av vann i Bø kommunale 
vannverk som utgangspunkt for utgifter pr abonnent. Med dagens antall abonnenter i Bø 
vannverk på 1 440 gir dette et gebyr uten mva på kr 375,-.  

Det skal betales for 75 abonnenter, som er antall abonnenter ved tilkoblingstidspunktet.  

 

5. Utvidelser 

Det skal fra begge parter legges til rette for eventuelle utvidelser av forsyningsområdet.  

 

6. Tvistebestemmelser 

Eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå vedr. forståelsen av denne avtalen skal 
fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette fram, skal tvisten løses ved voldgift i 
h.h.t. bestemmelsene i tvistemålsloven. 

 

7. Avtaleperiode 

Avtalen gjøres gjeldende for en periode på 40 år, fra dato for påkopling. Avtalen kan ikke sies 
opp i avtaleperioden av noen av partene, uten etter grovt brudd på denne eller bortfall av 
vesentlige forutsetninger for avtalen. 

 

8. Iverksetting av avtalen 

Avtalen iverksettes fra og med den datoen som tilkoblingen er opprettet, og leveranse av vann 
starter.  

Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene. 
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STRATEGIPLAN - EVENTYRKOMMUNEN BØ KOMM. 2009 - 2011 

 

Forslag til vedtak: 

Strategiplan for Eventyrkommunen Bø kommune 2009-2011 legges ut til høring. 

 

Behandling: 
Tor Andersen erklærte seg inhabil, og Heidi Jakobsen overtok ved behandling av saken. 

 

Morten Selnes presenterte seg selv og orienterte fra planarbeidet. 

 

Ref. formannskapets innstilling. 

 

Forslag fra Arne Andersen: 

1) Bø kommune vedtar at det kjøres en medvirkningsprosess og høring i forhold til 
fremlagte utkast til Strategisk plan med handlingsprogram.   

2) Det iverksettes en prosess med siktemål om dialog med og medvirkning fra næringsliv 
og andre berørte parter, før endelig forslag til plan og handlingsprogram legges frem til 
behandling.  

Foreliggende utkast til plan legges ut på kommunens hjemmeside, fritt tilgjengelig for 
alle som måtte ønske å gi uttalelse. 

3) Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe for den videre prosessen. 

4) Styringsgruppa vedtar plan for videre prosess på sitt første møte i januar 2009. I 
prosessplanen innarbeides 2 arbeidsmøter med ”Oslogruppa” 

5) Planen søkes samordnet med øvrig relevant planverk og iverksatte prosjekter og 
utviklingsprosesser. Modeller for samhandling med siktemål om best mulig å oppnå 
planens mål og gjennomføring av tiltak vurderes i prosessen.  

6) Etter en høringsrunde og medvirkningsprosess utarbeider administrasjonen 
kostnadsberegninger for gjennomføring av plan og program med forslag til 
finansiering. 

7) Plan og program, med innarbeidede justeringer etter høringsuttalelser, legges fram for 
endelig behandling i kommunestyret innen april 2009.   
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Forslag fra Svein Helge Martinussen: 

 

Det gjennomføres et temamøte i kommunestyret om Strategisk næringsplan: hva det arbeides 
med, visjon, mål og strategier. 

 

Votering: 

Forslag fra Arne Andersen enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Svein Helge Martinussen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune vedtar at det kjøres en medvirkningsprosess og høring i forhold til 
fremlagte utkast til Strategisk plan med handlingsprogram.   

2. Det iverksettes en prosess med siktemål om dialog med og medvirkning fra næringsliv 
og andre berørte parter, før endelig forslag til plan og handlingsprogram legges frem til 
behandling.  

Foreliggende utkast til plan legges ut på kommunens hjemmeside, fritt tilgjengelig for 
alle som måtte ønske å gi uttalelse. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe for den videre prosessen. 

4. Styringsgruppa vedtar plan for videre prosess på sitt første møte i januar 2009. I 
prosessplanen innarbeides 2 arbeidsmøter med ”Oslogruppa” 

5. Planen søkes samordnet med øvrig relevant planverk og iverksatte prosjekter og 
utviklingsprosesser. Modeller for samhandling med siktemål om best mulig å oppnå 
planens mål og gjennomføring av tiltak vurderes i prosessen.  

6. Etter en høringsrunde og medvirkningsprosess utarbeider administrasjonen 
kostnadsberegninger for gjennomføring av plan og program med forslag til 
finansiering. 

7. Plan og program, med innarbeidede justeringer etter høringsuttalelser, legges fram for 
endelig behandling i kommunestyret innen april 2009.   

 

Det gjennomføres et temamøte i kommunestyret om Strategisk næringsplan: hvor det arbeides 
med visjon, mål og strategier. 
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0079/08  

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYNSFUNKSJONENE FOR 2009. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for kontroll og tilsyn for 2009 vedtas med netto driftsutgifter på kr. 670.000,- før 
lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske 
vedtak. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Budsjett for kontroll og tilsyn for 2009 vedtas med netto driftsutgifter på kr. 670.000,- før 
lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske 
vedtak. 

 

 

  
0080/08  

BØKS A/S - REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR 2009 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune godkjenner foreliggende reviderte Handlingsplan 2009 Bøks A/S. 

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

 

Forslag fra Brith Unni Willumsen: 

Jfr. innsatsområde C: Åpen område. 
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Bø kommunestyre utfordrer Bøks a/s til å jobbe fram en konferanse for kvinner i Bø og 
Øksnes hvor målfokus er mobilisering, motivering og rekruttering i forhold til kvinners 
engasjement i styrer, politikk og lokalsamfunn. 

 

Forslag fra ordfører: 

1. Bø kommune godkjenner framlagte Handlingsplan for 2009 fra BØKS A/S. 

2. Bø kommune søker i samarbeid med Øksnes kommune om at omstillingsstatusen for     

      Bø og Øksnes kommune videreføres i 2009. 

3. Bø kommune bevilger kr. 750.000 til gjennomføring av Handlingsplan for 2009. 
Beløpet finansieres over Strategisk Næringsfond. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.. 

Forslag fra Brith Unni Willumsen enstemmig vedtatt oversendt BØKS: 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune godkjenner framlagte Handlingsplan for 2009 fra BØKS A/S. 

2. Bø kommune søker i samarbeid med Øksnes kommune om at omstillingsstatusen for 
Bø og Øksnes kommune videreføres i 2009. 

3. Bø kommune bevilger kr. 750.000 til gjennomføring av Handlingsplan for 2009. 
Beløpet finansieres over Strategisk Næringsfond 

 

Følgende oversendes styret i BØKS A/S: 

 

Jfr. Innsatsområde C: Åpen område 

Bø kommunestyre utfordrer Bøks a/s til å jobbe fram en konferanse for kvinner i Bø og 
Øksnes hvor målfokus er mobilisering , motivering og rekruttering i forhold til kvinners 
engasjement i styrer, politikk og lokalsamfunn. 
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0081/08  

REVISJONSBREV NR. 8 - REGNSKAP 2007 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret pålegger rådmannen å ivareta og styrke internkontrollen i forhold til 
kommunens løpende regnskapsførsel, samt i forhold til årsregnskapet for 2007. Herunder 
pålegges rådmannen å fremlegge en endelig plan for avleggelsen av årsregnskapet for 2007 for 
kommunestyret til desembermøtet. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Ordfører orienterte om at regnskap for Bø kommune 2007 blir behandlet i kommunestyrets 
januarmøte. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret pålegger rådmannen å ivareta og styrke internkontrollen i forhold til 
kommunens løpende regnskapsførsel, samt i forhold til årsregnskapet for 2007. Herunder 
pålegges rådmannen å fremlegge en endelig plan for avleggelsen av årsregnskapet for 2007 for 
kommunestyret til desembermøtet. 

 

 

 
0082/08  

LEDIG RÅDMANNSSTILLING 

 

Forslag til vedtak: 

(Annonsen er dessuten påført kommunevåpenet og ”Mannen fra havet”) 

 

BØ KOMMUNE 
Bø er eventyrkommunen lengst vest i vakre øyriket Vesterålen. 
Her bor ca. 3000 bøfjerdinger omgitt av spennende og variert natur med 
nærhet til storhavet og fjellet. Vårt levebrød har siden jernalderen vært 
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tuftet på nærhet til havets ressurser – dette er basisen også i dag. Vi 
har plass nok til deg også, og er du initiativrik og eventyrlysten finnes 
det mange muligheter. Det tar deg bare ca. en time fra flyplassen på 
Skagen før du er i Bø. 
Nord-Norges eventyrdronning Regine Normann (1867-1939) er født og 
oppvokst i Bø. Hun skrev blant annet eventyret «Mannen fra havet» 
som ga kunstner Kjell Erik Killi Olsen inspirasjon til skulpturen med 
samme navn. Skulpturen er blitt et symbol på alt det vi er stolt av i Bø. 
 

ER DU RÅDMANNEN 
FRA HAVET? 
Bø kommune planlegger flere 
utfordrende utviklingsprosjekter 
– noen er allerede i gang 
Kommunen er preget av en 
positiv og optimistisk innstilling. 
Vi trenger en 
initiativrik og uredd 
administrativ leder 
som ser verdien av å 
være med på å prege 
utviklingen i kommunen 
vår. Vi ønsker en resultatorientert, 
inspirerende og 
tydelig leder med gode evner 
til samarbeid og kommunikasjon. 
Nærmere opplysninger om 
stillingen får du ved å kontakte 
ordfører Sture Pedersen, 
tlf. 76114325/mob. 90744959. 
Søknad med kopier av attester/vitnemål 
sendes til Bø kommune, v/ordfører, 
Rådhuset, 8475 Straumsjøen innen 
20. desember 2008. 
Fullstendig utlysning finner du på 
kommunens hjemmeside: 
www.boe.kommune.no og på 
www.jobbnorge.no 
 
Bø kommune 
eventyrkommunen 
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Behandling: 
Ref. annonseforslag. 

Til foreliggende annonse kom følgende kommentarer; 

1 Skrivefeil rettes. 

2 annonsen virker ikke kjønnsnøytral 

3 hva med rådmann for eventyrkommunen Bø-  

- greit med ikke å nevne krav til formell kompetanse 

- vi vil gjerne ha en person med humor og begeistring 

- Ønsker åremål 

- Ønske en rådmann som vil være med å gjøre eventyrkommunen Bø kjent i 
verden 

- Vi bør vurdere å få ekstern bistand i sluttfasen av tilsettingsprosessen 

- Annonse og krav i annonsen bør være så åpen at man ikke ekskluderer noen. 

- Man bør innrette annonsen slik at vi får mange søkere 

 

Ordfører presiserte at det er kommunestyret som skal ansette rådmann, og det bør bli et 
enstemmig kommunestyrevedtak. 

 

Konklusjon: enig om at det er en spenstig annonse. Man er for så vidt enige om teksten. Det 
skal være åremålsstilling. Med åremål mener en 6 år. 

 

Det ble presisert at ingen i kommunestyretmøtet er imot åremålstilsetting. 

I formannskapet kom det fram at oppfordring til kvinner om å søke ikke skulle tas med i 
annonsen.. Anne Ma. ønsket at i den utvidede annonsen på kommunens hjemmesider bør det 
stå at kvinner oppfordres til å søke.  

 

Søknadsfrist er 20. desember 2008. 

Votering foreliggende annonse med korrigeringer enstemmig vedtatt. 

(Vedlegges protokollen) 

 

Enstemmig vedtak: 

Foreliggende annonseforslag vedtas med følgende kommentarer: 
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4 Skrivefeil rettes. 

5 annonsen virker ikke kjønnsnøytral 

6 hva med rådmann for eventyrkommunen Bø 

- greit med ikke å nevne krav til formell kompetanse 

- vi vil gjerne ha en person med humor og begeistring 

- ønsker åremål 

- ønske en rådmann som vil være med å gjøre eventyrkommunen Bø kjent i 
verden 

- Vi bør vurdere å få ekstern bistand i sluttfasen av tilsettingsprosessen 

- annonse og  

- krav i annonsen bør være så åpen at man ikke ekskluderer noen. 

- man bør innrette annonsen slik at vi får mange søkere 

 

Ordfører presiserte at det er kommunestyret skal ansette rådmann, og det bør bli et enstemmig 
kommunestyrevedtak. 

 

Konklusjon: enig om at det er en spenstig annonse. Man er for så vidt enige om teksten. Det 
skal være åremålsstilling. Med åremål mener en 6 år. 

 

I formannskapet kom det fram at oppfordring til kvinner om å søke ikke skulle tas med i 
annonsen. I den utvidede annonsen på kommunens hjemmesider bør det stå at kvinner 
oppfordres til å søke.  

 

Søknadsfrist er 20. desember 2008. 

 

 

 
Svein Helge Martinussen (V) fremmet følgende (fore)spørsmål: 
 
Kommunen la som kjent ned Nyheimen i forbindelse med ombyggingen av Bøheimen. Det 
skulle gjenopprettes skjermet avdeling for demente i det nye sykehjemmet. 
 
Regjeringens dementsplan 2005 – 2015 har fokus på tre områder: 
Tilrettelagt botilbud, dagaktiviteter og økt kompetanse. 
 
Pr. i dag har Bø kommune etter vår mening, ikke et tilrettelagt botilbud. 
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Vil kommunen opprette en egen avdeling for demente? 
 

Ordfører besvarte spørsmålet med følgede: 

 

Demensavdeling Bøheimen 

Bøheimen var planlagt med ei ”avdeling med hovedvekt på demens”. Denne skulle bestå av 2 
bogrupper på 8 pasienter hver med ”rolige” demente. En gruppe skulle være ”skjermet”, uten 
at det fremgår hva denne skjermingen skulle bestå av (til forskjell fra de andre gruppene). 

 

Ved innflytting på ”Nye Bøheimen” var både tildeling av rom for pasientene og fordeling av 
ansatte på nye avdelinger/bogrupper nøye vurdert. 

 

En av de viktigste grunnene til dette var å sikre at beboerne følte seg tryggere ved at flest 
mulig av pleierne fulgte beboerne, og at mest mulig ble opplevd kjent også etter flyttingen. 
Hovedutvalget for helse- og sosiale saker ble orientert om dette i møte den 11.03.2004. 
Vurderingen om å prioritere trygghet og stabilitet for beboerne gjelder fortsatt – og en har også 
i ettertid forsøkt å unngå flytting av beboere så langt dette har vært mulig. Det å ivareta 
opplevd trygghet til de som bor på Bøheimen har hatt og skal ha høyeste prioritet. 

 

Målsettingen har hele tiden vært å etablere en demens avdeling som planlagt – og er det 
fortsatt.  

 

Forholdene på Bøheimen ligger meget godt til rette for å etablere ei skjermet avdeling, både 
fysisk og faglig, men vil kreve ressurstilpassninger og mulig flyttinger. Det siste vil vi gjerne 
fortsatt unngå. 

 

Det gjøres imidlertid et godt faglig arbeid for de fleste av pasientene, til tross for at de ikke er 
samlet i en egen avdeling. Kompetanse om målgruppen er tilstede, bla. gjennom grunn-
utdanning og senere kompetansehevende tiltak. 

 

Det er nylig dannet et eget demensteam i kommunen. Dette teamet skal jobbe både i forhold til 
institusjonen, hjemmebaserte tjenester og pårørende. En del av teamets oppgaver er å 
opparbeide og vedlikeholde kompetansen innenfor feltet utredning og oppfølging av personer 
med demens og deres pårørende. Demensteamet har sin faglige forankring i Demensnettverk 
Vesterålen som koordineres av Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter (fylkes-
kommunalt, Bodø) 
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Sture Pedersen          Grete F. Olsen             Arne Fr. Andersen             Hilde Nilsen 
Ordfører                   Formannskapss            Repr.                                   Repr. 

 
 


