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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
Møtested Sortland kommune, møterom 2 (ved samf.salen) 
Møtedato: 05. og 06.11.2008 
Møtestart: 11.00 
Møteslutt: 12.30 
 Da man ikke ble ferdig i dette formannskapsmøtet, fortsatte man med nytt 

møte senere på kvelden, og tidlig neste dag i kombinasjon med BØKS-
konferansen som ble avhold på hurtigruta og på Thon Hotell i Svolvær. 

 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen 
 Viggo Willassen 
 Viggo Johnsen 
 Ingen vara kunne møte for Tor Andersen 
  
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Leder teknisk avdeling Asbjørn Holm 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til sakslisten: 
 Ordfører opplyste at det vil bli gitt en del orienteringer i møtet. 
   
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
 

SAKSLISTE 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
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ORIENTERINGER: 
 

- Samarbeidsavtale mellom Guvåg vannverk / Bø kommune  
Leder teknisk avdeling Asbjørn Holm viste til formannskapets vedtak i saken og 
opplyste at alle punktene i vedtaket snart er på plass.  Han opplyste videre at 8406-
standaren følges, at det ikke er tatt noen forbehold av utbygger, og at det jobbes med 
avtaledokument. Saken planlegges forelagt formannskapet i møte 13. november 2008. 

 
      -    Status Nittingen 

Leder teknisk avdeling Asbjørn Holm orienterte om Nittingen, at den nå er sprengt, og 
at det gjenstår å få opp massene. Det skal være møte 11.11.08 om oppgjør. 
Kontraktsarbeidet er ikke fullført og man må ha en plan for sikring av anleggsområdet. 
 

- Personellbudsjett 
Kontorsjef Arvid Pedersen delte ut oversikt over personellsituasjonen i Bø kommune, 
og orienterte i saken. 

     
      -    Felles lønningskontor 

Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte fra saken om felles lønningskontor i Bø 
kommune, og opplyste at saken nå ligger til Administrasjonsutvalget, og at 
utfordringen bl.a. blir å finne passende lokaliteter. 

 
- Status omorganiseringsprosess på helse- og sosial 

Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte og viste til møtereferat fra nedsatt arbeidsgruppe. 
Formannskapet gav uttrykk for at slike møtereferat må gå til aktuelle hovedutvalg, slik 
at politikere der får mulighet til å gi tilbakemelding tidlig i prosessen. 

 
- Samarbeidsavtale med politiet 

Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte om avtalen og det håpes på egen lensmann i Bø. 
 
 
 
     Rådmannen orienterte om: 
 

- Utfordringer i forhold til rapportering, planlegging og budsjettarbeid på grunn av 
fravær av personale.  

- Sluttføring av strategisk næringsplan er forsinket som følge av sykdom. Det anbefales å  
fortsette behandlingen med dokumentet slik et foreligger på nå slik at kommunestyret 
inviteres til å vedta i sitt novembermøte at planen legges ut til høring. Sammenhengen 
mellom Strategisk næringsplan for Bø og Handlingsplanen for Bøks ble understreket. 

- Demografi og frie inntekter. Folketallsutvikling og inntektsprognose som er noe av 
grunnlaget for budsjettarbeidet. 

- Innovasjon Norge opplyser at søknaden fra Bø om deltakelse i prosjektet Marin 
verdiskapning er gått videre til ”Fase 2”. 
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- Møte med fylkesråd Odd Eriksen 12. november hvor konkrete næringsprosjekt blir tatt 
opp. Representanter for lokalt næringsliv er invitert til møtet. 

- Møte med Fylkesrådet 17.11. om partnerskapsavtaler. 
- Regnskap for 2007 og andre saker som er behandlet i Kontrollutvalget. 
- Reetablering av effektiviseringsnettverk i 2009. Forberedende møte 19.11.08 
- Fagheftet ”Kommunene og norsk økonomi” – også vist til andre publikasjoner som gir 

bakgrunnsinformasjon om utviklingstrekk og økonomi i 2009 og framover. 
 
Ordfører orienterte om møte med en interessent til industriområet ved Steinesjøen. 
 
     Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 
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ARBEIDSMØTE BUDSJETT 

 

 

Behandling: 
Rådmannen orienterte om: 

- Administrasjonen jobber med å tilpasse budsjettet etter Formannskapets arbeidsmøte 
30.10.08 

- Møte i arbeidsutvalget for Regionrådet 31.10. hvor det ble vedtatt å øke inntektene og 
redusere kostnadene i regionale organ. Gevinst må synliggjøres i budsjettet. Brutto 
reduksjon på ca kr 300 000 på hvert av 4 områder: Genrelt regionråd, reiseliv, endring 
av MVA-føring og PP-tjeneste. 

- Arbeidsdeligsprosjekt i regionen gjennopptas og skal tydeliggjøres i Bø kommunes 
budsjett for 2009. Dokumenterbare gevinster må komme i 2009. 

- Behov for input utenfra for å gjennomføre tiltak i budsjettet – spesielt på pleie&omsorg 

- Spesielle utfordringer med beskrivelser og analyser på kap 1.1. og drift vaktsentral som 
følge av sykdom. 

- Felles opplæringsmidler kan bli redusert. Uheldig ettersom behov for oppdateringer og 
kompetanseheving er udiskutabelt. 

- Ekstra kostnader i forbindelse med valgår må legges inn i budsjettet for 2009/endring 
av ramme 2009 på kap 1.1. 

- Prosjekt med utgangspunkt i Samhandlingsreformen ble presentert – samarbeid 
mellom kommunene og sykehusforetaket hvor det søkes etablert ei avdeling ved 
Bøheimen. Prosjektet ses personell- og bygningsmessig i sammenheng med reduksjon 
av 6 sykehjemsplasser i 2009. Reduksjonen vil frigjøre hensiktsmessig areal og 
kompetent personell på Bøheimen. 
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Kontorsjefen viste til omdelt personell budsjett og opplyste at uten å si opp ansatte er det  

redusert med 11årsverk. 

 

Ordfører Sture Pedersen viste til at man umiddelbart starter samhandlingsprosjekt mellom 
kommune / sykehus, hvor en skal utnytte Bøheimen i forhold til sykehusforetakene. Invitasjon 
fra helseministeren vil vi ta tak i på en konkret måte. 6 sykehjemsplasser vurderes. 

 

Kontorsjef Arvid Pedersen tok opp spørsmålet om behandling av sak om felles lønningskontor 
uten å vente på hele omorganiseringssaken. Tilbakemeldinga fra formannskapet var at man 
behandler sak om lønningskontor når den foreligger. 

 

I forbindelse med prosess med tilsetting av ny rådmann orienterte rådmann Arne Kvensjø om 
en del momenter man burde ta stilling til i prosessen: 
 

- Hva er Bø kommunes utfordringer de neste 5 årene? Hvilken type rådmann trenger 
kommunen for å møte disse utfordringene? 

 

   -        Erfaring fra de siste 3 år? Ferdigheter, kunnskap eller                                                              

egenskaper som har vært savnet? 

 

- Hvilken type kompetanse har kommunen behov for de  
neste 5 årene? Hva har vi – og hva vil vi ha? 

 

- Hvilken type utdanning bør vi etterspørre? Profesjonsutdanning eller generell? 
Høgskole/Universitet? Bachelor eller masternivå? Annen type utdanning? Livets 
skole? 

 

- Hvilken yrkespraksis og erfaring bør kommunens nye rådmann ha? Varighet? 
Ledererfaring? Offentlig? Privat? Organisasjonspraksis? Annen type erfaring og 
praksis? 

 

- Hvilke personlige egenskaper er viktige for en rådmann i Bø? Uredd? 
Utviklingsorientert? Tydelig? Trygg på egne ferdigheter? Evne til å lytte? Lojalitet? 
Handlekraftig? Iverksetter? Humør? Rollebevist? Selger? Representativ? Andre 
egenskaper?  
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- Hvilke andre ferdigheter og preferanser er viktige? Samarbeidsevner? Flink med folk? 
Informasjon? Kommunikasjon? Dialog? Produktiv? Ryddig? Strateg? Ryddejente/gutt? 
Igangsetter? Andre ferdigheter?  

 

- Bør vi ”forskuttere” ei eventuell omorganisering når vi lager ”kravspesifikasjonen” på 
den nye rådmannen? 

 

- Hva kan vi tilby? Lønn? Hjemmekontor? Avspaseringsordninger? Kompetanseheving? 
Bilordning? Telefonordning? Tidsskrifter og aviser? Bonusordninger? 

 

- Åremål eller fast? 
 

- Presentasjon av Bøsamfunnet, Bø kommune og Vesterålen som region? 
 

- Hvem er saksbehandler? Hvordan organiserer vi forarbeidet ellers? Hvordan forankre 
prosessen i det politiske miljøet? 

 

- Hvem godkjenner utlysningsteksten? 
 
- Hvordan annonsere? Design og ”grep”? Omfang? Hvor? 

 

- Hvem er kontaktperson(er) 
 

- Når lyser vi ut? 
 

- Hvem deltar i intervju? 

 

- Søknadsfrist og tiltredelsesdato? Overlapping? 
 

- I hvilken måned ansetter vi? 
 

- Skal fagforeningene/tillitsvalgte delta i prosessen – utover  

            minimumskravene i lov og avtaleverk? 

 

- Hvordan kvalitetssikre egen prosess? 
 

- Konkrete innspill utover dette? Kjønn? Alder? Bosted? 
Andre innspill? 
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Møtet tok pause kl. 12.30 hvoretter man skiftet møtelokale og deltok på BØKS-møte  på 
Hurtigruta fram til kl. 18.15, da formannskapsmøte igjen ble satt. 

 

Kontorsjef orienterte fra referat fra møte i nedsatt arbeidsgruppe som jobber i forbindelse med 
omorganisering av helse- og sosial, datert 06.10.08. 

Arne Andersen beklaget at hovedutvalg for helse- og sosial ikke kjenner til at nevnte arbeid 
pågår, og ba om at referat fra slike møter blir sendt aktuelle hovedutvalg.  

Kontorsjefen minnet om at rådmannen hadde fått oppdraget med å sette i gang slikt arbeid og 
at arbeidsgruppa ikke har avsluttet sin jobb.  

  

REKRUTTERING I RÅDMANNSSTILLING. 

Det ble diskutert nårtid saken kommer til behandling i formannskapet. Da flere sentrale 
personer er bortreist 20.11., ble det vedtatt å avholde formannskapsmøte torsdag 13.11.08 kl. 
10.00. 

 

Etter diskusjon er formannskapet enig om: 

- Det skal ikke brukes ekstern bistand i jobben med å tilsette ny rådmann 

- Annonseteksten skal ikke være for detaljert 

- Annonsen skal være iøyenfallende og skille seg ut fra de ordinære annonser 

 

Enighet om å fortsette diskusjonen i møte som settes påfølgende dag kl. 07.30. 

 

Formannskapsmøte satt 06.11.08 kl. 07.30 på Thon Hotell, Svolvær. 

Formannskapet diskuterte om det skulle nedsettes arbeidsgruppe, intevjugruppe, om tilsetting 
på åremål, hvem som skulle være kontaktperson i annonsen etc. 

 

Etter hvert ble formannskapet enig om følgende: 

- Det nedsettes ei arbeidsgruppe som er formannskapet + 2 tillitsvalgte. 

- Arbeidsgruppas mandat er å ivareta prosessen fram til innstilling til kommunestyret. 

- Intervjugruppa skal bestå av 3 fra formannskapet, 1 fra de tillitsvalgte og 1 fra 
administrasjonen  

Fra formannskapet deltar ordfører, varaordfører og Viggo Johnsen 
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Fra administrasjonen: rådmannen 

- Kommunestyret avgjør om tilsetting skal skje på åremål eller ikke. 

- I annonsen oppgis ordfører som kontaktperson 

- Stillingsbenevnelse som skal brukes er: Rådmann 

- I forhold til hvilken kompetanse man ønsker så skal det ikke stilles spesielle krav. 
Søknadene som mottas skal vurderes særskilt 

- Annonsering skal skje så snart kommunestyret har godkjent annonseteksten 

- Tilsetting påregnes i februar. 

- Søknadsfrist 20. desember 

- Ansettelsesvilkår: Hva har vi å tilby? Hus, leilighet, lønn, arbeidsvilkår etc? 
Administrasjonen må avklare boforhold til ny rådmann. 

- Det er en forutsetning at den tilsatte skal bo i Bø. 

- Ha Bø kommune jobbtilbud til eventuell partner? 

- Administrasjonen må sjekke hvordan bonusordning fungerer i tilfelle man velger 
åremål. 

- Ordfører mente at det vil være en fordel dersom søker har en form for tilhørighet til Bø. 
og at informasjon om ledig stilling spres ved enhver anledning.  

- Utlysningsteksten godkjennes av kommunestyret 

- Annonsen skal være en enkel sak i de media man vedtar å annonsere i, med henvisning 
til mer informasjon som legges ut på kommunens nettsider. (For eksempel nav.no, 
jobbnorge.no, vol.no) 

- Annonsen skal være kreativ og man kan gjerne få hjelp til å utforme den. 

 

Det forventes at forslag til annonse forelegges kommunestyret i slutten av måneden. 

 

 

Møtet  slutt kl. 08.30. 

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen                Grete F. Olsen                    Viggo Willassen 

Ordfører                          Formannskapssekretær       Representant 


