
 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

 

Møtested Kommunestyresalen 

Møtedato: 13.03.08 

Møtestart: 12.00 

Møteslutt: 16.15 

Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 

 Hilde Nilsen 

 Viggo Johnsen 

 Viggo Willassen 

 Guttorm Veabø møtte for Ingelin Bakken kl.12.40. 

 

Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 

 Tiltakskonsulent Arne Osnes 

 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 

 

 Til innkallingen:  

 Innkallingen enstemmig vedtatt. 

 

 Til saksliste:  

 Ordfører foreslo å behandle sak 0024/08 først i møtet. 

 Som B-sak oppføres ei fondssak som behandles til slutt i møtet. 

 

 Votering: 

 Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 

 

 Viggo Willassen ble valgt til å underskriv protokollen. 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 

0023/08 08/00357  

 REFERATER/MELDINGER  
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0024/08 06/00887  

 OPPSTART STRATEGISK DEL KOMMUNEPLAN  
 

0025/08 08/00244  

 SAMARBEIDSAVTALE MED NORDLANDSSYKEHUSET  
 

0026/08 08/00250  

 VEDR. EVENTUELL STØTTE TIL MR MASKIN TIL 
NORDLANDSSYKEHUSET STOKMARKNES 

 

0027/08 08/00205  

 OPPROP: ER LANDBRUKET LIVSKRAFTIG NOK TIL Å FORSYNE 
NORGE MED MAT?  

 

0028/08 08/00212  

 EUROPEISK CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER 
OG MENN I  LOKALSAMFUNNET 

 

0029/08 08/00196  

 MASSEUTTAK VED STEINESJØEN  
 

0030/08 08/00313  

 LEASING AV TJENESTEBILER 2008 - 2011  
 

0031/08 08/00031 B-sak 

 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL BÅTKJØP 
 

 

 

0023/08  

REFERATER/MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. utsendt referatliste. 

Helse- og sosialsjefen orienterte om: 
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- Forholdet mellom bistandsbehov for beboere i Sjørisen omsorgsboliger/bemanning i 

Bø kommune. Notat ble utdelt i møtet. 

- Helse- og sosialsjefen orienterte om barnevernet i Bø kommune 

 

    Rådmannen orienterte om: 

- planlagt møte med fylkesmannen om skjønnsmidler, og opplyste at søknad fra  

kommunen er sendt. 

 

Ordfører orienterte om: 

- folkevalgtopplæringa  

- om hvor langt man er kommet i saken med fjerning av Nittingskallen, hvor det 

etter planen skal skje anbudsåpning 24. april, og at man samarbeider med Kystverket.  

- at man i møte med Kystverket også tok opp problemet i Steinesjøen havn. 

  

Viggo Johnsen etterlyste oversikt over skatteinngangen i kommunen. 

 

Ordfører viste til tidligere forespørsel og innformerte om at man pågrunn av ny 

programvare / system ikke har fått seg forelagt slik oversikt. 

 

      Rådmannen orienterte fra arbeidet med regnskapsavslutning. 

      Foreløpig viser regnskapet for 2007 1.050.000 kr i underskudd. Dette er etter avsetning til  

      frie fond. Det er avsatt ca 2 mill. kr til disposisjonsfond (Næringsfond). Før regnskapet  

      avsluttes må en foreta strykning av nevnte avsetning til en oppnår balanse. Dersom  

      ubalansen blir som nevnt, vil avsetningen reduseres tilsvarende, og regnskapet vil dermed  

      Gå i blanse.  

       

      Utfordringen vil da bli at vi har tilsvarende mindre til disposisjon til næringsarbeid.  

 

      Sak vedrørende Vesterålen Vaktsentral kommer som egen sak. 

 

      Veabø stilte spørsmål om hvordan man lå an i forhold økonomistyringa / nedstyring i  

      forhold til budsjett 2008. 

 Helse- og sosialsjefen orienterte om at man i tilsettingsmøte har fått 3 nye sykepleiere.  
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 Ikke ei hjelpepleierstilling er utlyst eksternt. Man har behov for rekrutteringsstillinger  

 dersom man ønsker ungdommer. 

 

Rådmannen orienterte om at man i forbindelse med økonomiplanprosessen vil berammet et 

møte 3. april. Det er behov for å foreta en ”ståstedsanalyse” for å definere ambisjoner i forhold 

til demografiske variabler. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  

0024/08  

OPPSTART STRATEGISK DEL KOMMUNEPLAN 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune vedtar oppstart planarbeid Strategisk del Kommuneplan for Bø.  Planarbeidet 

gjennomføres etter fremlagt prosjektbeskrivelse. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Rådmannen oppsummerte hva som har skjedd hittil i arbeidet med strategisk del av 

kommuneplan. 

 

Fra Bedriftskompetanse a/s møtte Morten Selnes, som orienterte om hvordan man planlegger å 

jobbe frem en strategisk del av kommuneplan. 

 

Guttorm Veabø tok plass i møtet. 
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(Kopi av transparenter brukt i Selnes sitt foredrag følger som vedlegg til protokollen.) 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune vedtar oppstart planarbeid Strategisk del Kommuneplan for Bø.  Planarbeidet 

gjennomføres etter fremlagt prosjektbeskrivelse. 

 

 

  

0025/08  

SAMARBEIDSAVTALE MED NORDLANDSSYKEHUSET 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommunestyre vedtar å inngå samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF slik 

den foreligger i vedlagte forslag 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om revisjon av samarbeidsavtalen 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Bø kommunestyre vedtar å inngå samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF slik 

den foreligger i vedlagte forslag 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om revisjon av samarbeidsavtalen 
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0026/08  

VEDR. EVENTUELL STØTTE TIL MR MASKIN TIL NORDLANDSSYKEHUSET  

STOKMARKNES 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune støtter aksjonen for mr.maskin til Nordlandssykehuset, Stokmarknes med kr. 

5.000. 

Det delegeres til rådmannen å finne budsjettmessig dekning. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Bø kommune støtter aksjonen for mr.maskin til Nordlandssykehuset, Stokmarknes med kr. 

5.000. 

 

Det delegeres til rådmannen å finne budsjettmessig dekning. 

 

 

  

0027/08  

OPPROP: ER LANDBRUKET LIVSKRAFTIG NOK TIL Å FORSYNE NORGE MED 
MAT? 

 

Behandling: 
 

Ref. forslag fra ordfører. 

Votering: 
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Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune støtter oppropet fra Vestre Slidre kommune, datert 29.01.08: Er landbruket 

livskraftig nok til å forsyne Norge med mat? 

  

 

  

0028/08  

EUROPEISK CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN 

I LOKALSAMFUNNET 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune slutter seg til ”Det europeiske charter for likestilling mellom kvinner og menn i 

lokalsamfunnet”. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Bø kommune slutter seg til ”Det europeiske charter for likestilling mellom kvinner og menn i 

lokalsamfunnet”. 

 

 

  

0029/08  

MASSEUTTAK VED STEINESJØEN 

 

Behandling: 
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Ordfører orienterte i saken og foreslo at interesserte kjøpere av masse fra Steinesjøområdet 

innkalles til møte hvor det blir orientert om foreliggende planer i Steinesjøområdet, og at disse 

vil bli avklart i forholdsvis nær framtid (d.v.s. i løpet av året). 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Interesserte kjøpere av masse fra Steinesjøområdet innkalles til møte hvor det blir orientert om 

foreliggende planer i Steinesjøområdet, og at disse vil bli avklart i forholdsvis nær framtid 

(d.v.s. i løpet av året). 

 

 

  

0030/08  

LEASING AV TJENESTEBILER 2008 - 2011 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bø kommune inngår avtale om leie av til sammen 9 biler i tre år, på de vilkår som 

fremkommer av anbudsdokumentene/saksfremlegget. 8 av bilene leases fra 01.04.08 og 

siste bil fra 01.06.08. 

2. For 2008 finansieres leasingavtalen gjennom allerede vedtatt budsjett for etaten. For 

restrerende avtaleperoide må kostnadene innarbeides i budsjettet hvert enkelt år. 

3. Rådmannen gis eventuell myndighet til å utvide/redusere antall biler i avtaleperioden, 

innenfor budsjettets rammer. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Viggo Willassen stilte spørsmål om bruk av taxi har vært vurdert i denne sammenheng. 

 

Helse- og sosialsjefen viste til anbudsprinsippet og opplyste at løsninger i forhold til 

drosjenæringa ikke har vært vurdert. 
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På forespørsel om bilene skulle merkes, opplyste han at 8 av 9 biler vil bli merket med Bø 

kommune. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Bø kommune inngår avtale om leie av til sammen 9 biler i tre år, på de vilkår som 

fremkommer av anbudsdokumentene/saksfremlegget. 8 av bilene leases fra 01.04.08 og 

siste bil fra 01.06.08. 

2. For 2008 finansieres leasingavtalen gjennom allerede vedtatt budsjett for etaten. For 

restrerende avtaleperiode må kostnadene innarbeides i budsjettet hvert enkelt år. 

3. Rådmannen gis eventuell myndighet til å utvide/redusere antall biler i avtaleperioden, 

innenfor budsjettets rammer. 

 

 

  

0031/08 Unntatt offentlighet §6 

SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL BÅTKJØP 

 

Behandlet i lukket møte hvor vedtaket er offentlig. 

 

Vedtak: 

Formannskapet delegerer til ordfører og rådmann å arbeide fram en tilfredstillende løsning i 

samarbeid med søkerne, rådgiver og bankforbindelse.  

 

Resultatet presenteres formannskapet i neste møte. 

 

  

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen                   Grete F. Olsen                         Viggo Willassen 

Ordfører                             Formannskapssekretær            Varaordfører 


