
 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 

 

Møtested Kommunestyresalen 

Møtedato: 11.09.2008 

Møtestart: 14.00. 

Møteslutt: 15.00. 

 

 

Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 

 Viggo Willassen 

 Viggo Johnsen 

 Tor Andersen møtte for Ingelin Bakken 

 Hilde Nilsen 

 

Dessuten møtte:  Kontorsjef Arvid Pedersen 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 

 

 Til innkallingen:  

 Votering: 

 Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

 Til saksliste:  

 Forslag fra ordfører: 

 Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. 

 

 Votering: 

 Sakslisten med foreslått endring enstemmig vedtatt. 

 

  

 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

 

 
 
 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 
SAKSLISTE 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 

0075/08 08/00681  

 REFERATER OG MELDINGER  
0076/08 08/00631  

 ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2008 - BLÅ KORS  
 

0077/08 08/00893  

 EGENKAPITALTILSKUDD KLP  -  FINANSIERING  
 

0078/08 08/00910  

 VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BØ  
 

0079/08 07/01407  

 SUPLERINGSVALG AV VARA FOR AP/H TIL KOMMUNESTYRET  
 

0080/08 08/00633  

 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE KOMMUNALE VERV  
 

 

 

0075/08  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste ble det orientert om følgende: 

 

- Skriv til Fylkesmannen, datert 05.09.08, om skjønnsmidler for 2009. 

- Skriv til Det kgl. Kultur- og Kirkedepartement, datert 02.09.08, vedrørende Bø 

ungdomsskole, svømmebassenget. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  

0076/08  

ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2008 - BLÅ KORS 

 

 

Forslag til vedtak: 

TV-aksjonen 19. oktober 2008, som er tildelt Blå Kors Norge, støttes med kr 10.000,-. 

 

Beløpet belastes følgende budsjettkonto: 1.1007.4702.120.000 ”Tilskudd fra kommunen”. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

TV-aksjonen 19. oktober 2008, som er tildelt Blå Kors Norge, støttes med kr 10.000,-. 

Beløpet belastes følgende budsjettkonto: 1.1007.4702.120.000 ”Tilskudd fra kommunen”. 

 

 

  

0077/08  

EGENKAPITALTILSKUDD KLP  -  FINANSIERING 

 

 

Forslag til vedtak: 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Salgsinntekter ved salg av fast eiendom på kr 660 000 disponere slik: 

 

1. Egenkapitaltilskudd KLP   kr 520 000 

2. Utgifter salg av bolig  kr   10 000 

3. Ubundet kapitalfond  kr 130 000 

 

Dersom egenkapitaltilskuddet blir lavere avsettes tilsvarende høyere beløp til ubundet 

kapitalfond. I motsatt fall reduseres fondsavsetningen.  

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringa av budsjettet i henhold til ovenstående. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte i saken. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Salgsinntekter ved salg av fast eiendom på kr 660 000 disponere slik: 

 

1. Egenkapitaltilskudd KLP   kr 520 000 

2. Utgifter salg av bolig  kr   10 000 

3. Ubundet kapitalfond  kr 130 000 

 

Dersom egenkapitaltilskuddet blir lavere avsettes tilsvarende høyere beløp til ubundet 

kapitalfond. I motsatt fall reduseres fondsavsetningen.  

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringa av budsjettet i henhold til ovenstående. 

 

 

  

0078/08  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BØ 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag skriv til Nordland Fylkeskommune var utsedt formannskapsmedlemmen på forhånd og 

ble desseuten utdelt i møtet. 

 

Behandling: 
Ref. foreliggende forslag til brev adressert til Nordland fylkeskommune, datert 11.09.08. 

Votering: 

Foreliggende forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BØ 

I brev datert 12.08.08 har Nordland Fylkeskommune gitt orientering om at det er igangsatt 

arbeid med å samordne opplæringstilbudene innenfor videregående skole i Nordland Fylke. 

Selv om vi ikke kan se av brevet at tilbudene ved Sortland videregående skole avd. Bø vil bli 

direkte berørt, vil kommunen allerede nå ta et initiativ for å komme i dialog med 

fylkeskommunen om tilbudet i Bø.  

For Bø kommune er det svært viktig å beholde et videregående skoletilbud, både for i størst 

mulig grad å unngå hybelliv i ung alder, og for å ivareta ungdommenes identitet og sosiale 

tilhørighet til kommunen. Dette anser vi har vital betydning av to hovedgrunner; for å oppnå at 

flest mulig gjennomfører opplæringa, og for å sikre rekruttering. Som kjent er 

utdanningsnivået i kommunen lavt, og konkurransen om ungdommen er hard for alle 

distriktskommuner. Situasjonen i Bø ville vært betraktelig verre uten det videregående 

skoletilbudet. Gjennom åra har skolen bidratt til utstrakt kompetanseheving også for voksne 

søkere, slik at kommunen har hatt forholdsvis god tilgang på personell, spesielt innenfor helse- 

og sosialtjenesten og på oppvekstsektoren. Bø er da også en av få distriktskommuner som ikke 

sliter med kvinneunderskudd. Nordland fylke har ivaretatt sin rolle som utviklingsaktør på en 

god måte. 

Det ordinære videregående skoletilbudet ved filialen i Bø har ved ulike anledninger i årenes 

løp vært foreslått nedlagt. Dette har resultert i stor usikkerhet både hos elever, foresatte og 

ansatte. Det er rimelig å anta at dette har påvirket søkertallet.  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Filialen i Bø har i liten grad mulighet til å la sin stemme bli hørt, i og med at filialen ikke er en 

selvstendig enhet. Dette har betydning både i forhold til hvordan skoletilbudet markedsføres 

lokalt og til hvordan skolens stemme blir hørt i ulike fora. 

Inneværende skoleår er det opprettet en LOSA-klasse, mens alle andre tilbud er nedlagt. LOSA 

har blitt svært godt mottatt i lokalsamfunnet, og næringslivet i kommunen har svart positivt på 

behovet for praksisplasser. På sikt håper kommunen at dette vil føre til bedre rekruttering 

Dersom LOSA blir det eneste tilbudet ved videregående skole i Bø, er det stor fare for at det 

faglige miljøet ved skolen ikke kan opprettholdes. I og med at LOSA bare har et samlet 

bemanningsbehov lokalt på ca. 1 - 1,5 stilling, vil den faglige bredden bli skadelidende. Sett 

med kommunens øyne vil dette virke uheldig på sikt.  

For å ivareta et minimum av fagmiljø ved skolen, kunne gi voksne et tilbud, og for å kunne ta 

imot elever med spesielle behov, er det nødvendig å gi tilbud minimum innen to ordinære 

studietilbud ved skolen (for eksempel studiespesialisering, naturbruk, helse- og sosialfag) i 

tillegg til LOSA. Kommunen mener næringslivet i Vesterålen trenger satsing innenfor 

naturbruk, spesielt når det gjelder akvakultur som er ei tung næring i stadig utvikling i 

regionen. Bø kommune har et økende behov for personell på helse- og sosialsektoren. 

I forbindelse med samordninga av utdanningstilbudet i Nordland, ber Bø kommune om at det 

etableres en selvstendig videregående skole i Bø kommune med egen administrasjon. Det må 

minimum etableres 2 ordinære studietilbud i tillegg til LOSA. Tilbudet må organiseres på en 

slik måte at det blir forutsigbart i minimum 4 år, dvs. at tilbudet ikke årlig utsettes for ”trusler” 

om nedleggelse på grunn av for få søkere. Det innebærer at det samla tilbudet i Nord – fylket 

innenfor aktuelle studieretninger må organiseres slik at elever fra andre kommuner i regionen 

kan få studieplass i Bø 

Bø formannskap har i møte den 11.09.08 gitt sin tilslutning til innholdet i brevet. 

 

Med vennlig hilsen 

Sture Pedersen 

Ordfører 

 

 

  

0079/08  

SUPLERINGSVALG AV VARA FOR AP/H TIL KOMMUNESTYRET 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det gjennomføres supleringsvalg. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres supleringsvalg. 

 

 

 

0080/08  

SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE KOMMUNALE VERV 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret viser til søknad fra Ingelin Bakken om fritak fra sine verv som 

medlem av kommunestyret, formannskapet og regionrådet for 1 år, og finner at lovlig 

fritaksgrunn er tilstede. 

2. Kommunestyret innvilger søknaden om fritak fram til 30.06.09. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til søknad fra Ingelin Bakken om fritak fra sine verv som 

medlem av kommunestyret, formannskapet og regionrådet for 1 år, og finner at lovlig  

      fritaksgrunn er tilstede. 

 

2. Kommunestyret innvilger søknaden om fritak fram til 30.06.09. 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen                         Grete F. Olsen                         Viggo Willassen 

Ordfører                                   Formannskapssekretær            Varaordfører  


