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0081/08  

REFERATER OG MELDINGER 23.10.08 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordføreren om: 

 

- Tilbud fra Bedriftskompetanse på: Gjennomføring av prosjekt: Næringsvennlig kommune i  

  Bø og Øksnes kommuner 

- Fra Fiskeri- og kystdepartementet, mottatt 06.10.08: Vedrørende varsler om tilbaketrekking  

   av akvakulturtillatelser. 

- Søknad om støtte fra Energifondet (forankret i Strategisk plan for Bø kommune) 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 
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&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  
0082/08  

RAPPORT FRA OSLO-MØTET UKE 41 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rådmannen orienterte fra delegasjonsreisen til Oslo uke 41/08, og viste power-point. Han viste 
til mange positive tilbakemeldinger – også fra fylkeskommunen. 

 

Ordfører oppsummerte med at reisa hadde vært vellykket, og at det nå er viktig med 
oppfølging. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Enstemmig vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0083/08  

TERTIALRAPPORT 2/08 FELLESFUNKSJONER OG SENTRALE 
STYRINGSORGANER 

 

Forslag til vedtak: 
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Driftsrapport pr. 30.08.2008 for 1.1. Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer tas til 
orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

 

Rådmannen orienterte i saken.   

Generelt ønsket bl.a. tilbakemelding på måten rapporteringer foregår på i vår kommune, og om 
man ønsker endringer i forhold til dette. 

Aktivitetsnivået i Bø kommune er forhøyt i forhold til inntektene, og driften må ned.  

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Driftsrapport pr. 30.08.2008 for 1.1. Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer tas til 
orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0084/08  

KVARTALSRAPPORTER 2/08 SKOLER OG BARNEHAGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rapporten fra undervisningsetaten tas til orientering. 

 

Behandling: 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Skolesjef Gundar Jakobsen orienterte i saken og besvarte spørsmål. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Rapporten fra undervisningsetaten tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

  
0085/08  

TERTIALRAPPORT 2/08 KULTUR 

 

 

Forslag til vedtak: 

Framlagte tertialrapport tas til orientering 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Kultursjef Kine Johnsen orienterte i saken og besvarte spørsmål. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Framlagte tertialrapport tas til orientering 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0086/08  

TERTIALRAPPORT 2/08 - HELSE - OG SOSIALETATEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.FSK viser til administrasjonens tertialrapport 2/2008 for helse – og sosialetaten, samt til  
at administrasjonens forslag til budsjettregulering nr. 3/2008 for helse – og sosialetaten 
ville medført et budsjett for etaten hvor underdekningen øker med kr. 2.546.000,- til 
4.506.000,- 

2. FSK viser til hovedutvalgets vedtak i HUHS – sak 34/08 

      3. FSK tar administrasjonens tertialrapport 2/2008 for helse – og sosialetaten til orientering, og  
          ber rådmannen følge opp hovedutvalgets vedtak i HUHS – sak 34/08 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

 

Budsjett for h/s startet året med underbudsjettering. 

Forslag fra ordfører: 

Lik hovedutvalg for helse- og sosial sin innstilling. 

 

Votering: 
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Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

1.FSK viser til administrasjonens tertialrapport 2/2008 for helse – og sosialetaten, samt til  
at administrasjonens forslag til budsjettregulering nr. 3/2008 for helse – og sosialetaten 
ville medført et budsjett for etaten hvor underdekningen øker med kr. 2.546.000,- til 
4.506.000,- 

2. FSK viser til hovedutvalgets vedtak i HUHS – sak 34/08 

      3. FSK tar administrasjonens tertialrapport 2/2008 for helse – og sosialetaten til orientering, og  
          ber rådmannen følge opp hovedutvalgets vedtak i HUHS – sak 34/08 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  
0087/08  

2. TERTIALRAPPORT 2/08 FOR PLAN OG RESSURSETATEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

2. tertialrapport for plan- og ressursetaten 2008 tas til orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Tor Andersen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. 

 

Ref. innstilling. 

Plan- og resurssjef Trond Robertsen orienterte i saken. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

2. tertialrapport for plan- og ressursetaten 2008 tas til orientering. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  
0088/08  

OPPTAK AV LIKVIDITETSLÅN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utviklingen av kommunens likviditet gjør det nødvendig å oppta lån for å kunne dekke 
løpende forpliktelser. Det opptas derfor et likviditetslån på kr 13 000 000. Kr 3 267 000 av 
dette benyttes til å innfri tidligere opptatt likviditetslån. 

 

Lånets varighet er foreløpig fram til 31.12.2011. 

 

Det delegeres til rådmannen å godkjenne lånevilkårene. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  
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Vedtak i medhold av kommunelovens §13: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Utviklingen av kommunens likviditet gjør det nødvendig å oppta lån for å kunne dekke 
løpende forpliktelser. Det opptas derfor et likviditetslån på kr 13 000 000. Kr 3 267 000 av 
dette benyttes til å innfri tidligere opptatt likviditetslån. 

 

Lånets varighet er foreløpig fram til 31.12.2011. 

 

Det delegeres til rådmannen å godkjenne lånevilkårene. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0089/08  

STATUS INVESTERINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Plan- og resurssjef Trond Robertsen og leder teknisk avdeling orienterte i saken og besvarte 
spørsmål.  

 

Sak om brannstasjon ble etterlyst. 

Ordfører orienterte om at saken vil bli satt opp på sakskartet inneværende år. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

 

Enstemmig vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  
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Orienteringen tatt til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

 

 0090/08  

ENDREDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT 
NÆRINGSFOND UTTALELSE TIL FYLKESKOMMUNALT 

VEDTAK FRA BØ KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 

Foreliggende uttalelse sendes fylkeskommunen. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Uttalelse til fylkestingssak 067/08:  

 

Bø kommune viser til fylkestingsvedtak 067/08: Endrede retningslinjer for tildeling 
av kommunalt næringsfond. 
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Vi er svært overrasket over vedtaket som gjelder muligheten for tildeling av 
fylkeskommunale midler til de kommunale næringsfondene i kommuner med 
omstillingsstatus. 

 

Fra vedtaket framgår flg.:   

 

Siste del av pkt. 4 

”Kommuner med særlig omstilingsstatus tildeles betydelige midler fra 
fylkeskommunen til næringsutvikling og fylkestinget mener det vil være 
naturlig at disse holdes utenfor den ordinære tildeling til kommunale 
næringsfond så lenge omstillingsstatusen vedvarer. Fra og med 2009 skal 
fordeling av ordinært næringsfond i Nordland fylkeskommune bygge på 
følgende prinsipper.”   

    

Pkt. 5  

 

Kommuner med 
konsesjonsavgiftsinntekter over kr 
500.000,- 

Får ingen tildeling 

Kommuner med omstillingsstatus Får ingen tildeling 
Kommuner med en særlig negativ 

utvikling 
Får tildeling etter høy sats 

Kommuner med mindre negativ/positiv 
utvikling 

Får tildeling etter lav sats 

 
”Nærmere kriterier for klassifisering av kommunene og satser for tildeling, 
fremlegges  i forbindelse med bevilgningssaken ”Tildeling kommunale 
næringsfond 2009”. 

 

Vi ser en rekke negative konsekvenser og viktige problemstillinger knyttet til vedtaket 
som ikke er belyst i de sakspapirer som var lagt fram for fylkestinget. 

 

 

Ulike formål for omstillingsmidler og midler i kommunale næringsfond 

Omstillingsmidlene er underlagt sterke begrensninger. Midlene skal i hovedsak 
benyttes til å støtte forstudier og forprosjekter. Når realisering av ny virksomhet 
nærmer seg er omstillingsorganisasjonens oppgave å veilede i arbeidet overfor det 
ordinære virkemiddelapparatet – Innovasjon Norge, kommunen, m.fl. – og i møte 
med banker og investorer. Støtte fra omstillingsorganisasjonen skal ikke gå til 
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investeringer og drift. Dermed vil manglende midler i kommunalt næringsfond bety 
redusert mulighet for å bidra til realisering når prosjekter er forbi utredningsstadiet og 
skal settes ut i livet. Det blir liten eller ingen mulighet for en kommunal støtte ved 
etablering. Det vil også ramme potensielle etableringer som følge av forstudier og 
forprosjekter som har fått støtte fra omstillingsmidlene. 

  

Undergraving av forutsetningene om at omstillingsinnsatsen skal være ekstra-
ordinær – i tillegg til de ordinære virkemidlene. 

I prosjektavtalen som ble inngått mellom Øksnes og Bø kommuner og Nordland 
Fylkeskommune i sak A-273/2006 framgår av punkt 4 at omstillingsarbeidet skal 
være en ekstraordinær innsats som skal komme i tillegg til det ordinære kommunale 
næringsarbeidet. Dersom en samtidig fjerner andre virkemidler blir ikke 
omstillingsarbeidet noe som kommer i tillegg – det erstatter annen innsats. Det 
innebærer at det er vanskelig å koordinere kommunens eget ordinære 
næringsrettede arbeid med omstilingsarbeidet, da kommunen i omstillingsperioden vil 
mangle et av sine viktigste virkemidler. For næringslivet vil fraværet av et kommunalt 
næringsfond innebære at de i omstillingsperioden må forholde seg til andre kriterier 
og andre muligheter for støtte enn de ellers er vant til.  

 

Undergraving av forutsetningene om en kommunal egenandel på 25 pst. 

Det skrives hvert år en avtale for omstillingsarbeidet, mellom fylkeskommunen og 
omstillingskommunene. Et av vilkårene for samarbeidet er at kommunene skal bidra 
med en egenandel på 25 pst. Dersom det i tillegg skal være slik at en mister 
fylkeskommunale overføringene til det kommunale næringsfondet blir den reelle 
egenandelen vesentlig høyere. 

 

Redusert folkevalgt innflytelse over næringspolitikken. 

Omstillingsorganisasjonen for Bø og Øksnes er et AS, en organisasjonsform vi var 
anbefalt fra bl.a. Nordland Fylkeskommune. Av de 6 i styret, er det to som represen-
terer de folkevalgte, de fire øvrige er representanter fra næringslivet.  Styret er selv 
ansvarlig for sine disposisjoner. Selv om strategi- og handlingsplan, inkl. budsjett, 
skal vedtas/godkjennes av kommunestyrene i de to kommunene, kan en ikke si at 
bruken av midlene er direkte underlagt folkevalgt styring. Dersom 
omstillingskommunene blir stående uten kommunale næringsfond betyr det vesentlig 
redusert folkeavlagt innflytelse på næringspolitikken. 

 

Mindre oppslutning om omstillingsarbeidet 

Omstillingsarbeidet er avhengig av støtte hos befolkning og politikere. Når et slikt 
vedtak skjer, uten at de berørte kommunene er informert, bidrar det til at flere stiller 
spørsmål ved nytten av omstillingsarbeidet, ikke minst fordi den kommunale 
egenandelen reelt sett blir større og fordi handlefriheten blir kraftig redusert. 
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Vi tror omstillingsarbeidet har vesentlig bedre forutsetninger for å nå målsetningene 
hvis omstillingsarbeidet kan videreføres uten at det går på bekostning av 
overføringene til kommunale næringsfond i omstillingskommunene. Vi håper derfor at 
disse vesentlige opplysningene/konsekvenser kan gi grunnlag for ny behandling i 
fylkestinget. Hvis det er ønskelig kan vi gjerne belyse ytterligere de vesentlige 
forskjellene både i bruken av- og formålene for omstillingsmidler og kommunale 
næringsfond.  Om ønskelig stiller vi gjerne opp i et møte. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 
  
0091/08  

HØRINGSUTTALELSE OM KAPASITETSTILPASNINGER AV SKOLETILBUDET 
2009-10 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune viser til utsendt administrativ høringssak om ”Kapasitetstilpasning av 
Vg1/Vg2/Vg3 tilbud for skoleåret 2009-10 i videregående skole i Nordland.” og vedtar å 
oversende foreliggende merknader. 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Bø kommune viser til utsendt administrativ høringssak om ”Kapasitetstilpasning av 
Vg1/Vg2/Vg3 tilbud for skoleåret 2009-10 i videregående skole i Nordland.”  
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Bø kommune har følgende merknader knyttet til forslagene som angår Sortland videregående 
skole avd. Bø. 

 

1. ”Nedlegging av Vg1 Studiespesialisering som skoletilbud ved Sortland vgs. avd. Bø” 

Vg1 studiespesialisering blir da et LOSA-tilbud med kun nettundervisning og en lokal 
veileder.  

 

Dette forslaget reagerer vi svært negativt på – av flere grunner: 

 

a. Forslaget innebærer at avdelinga i Bø gjøres permanent om til et rent LOSA-tilbud. Det 
medfører - slik vi ser det - at avdelinga i Bø legges ned som filial og blir såkalt ”utkantskole” 
etter samme modell som for eksempel Beiarn og Værøy. Det betyr en såpass dramatisk endring 
at saken neppe hører hjemme i fylkesrådet, men i fylkestinget. Forslaget bør bare av den grunn 
trekkes tilbake. 

 

Bø kommune har for tida omstillingsstatus. En faktisk nedlegging av det videregående 
skoletilbud – slik det er foreslått – vil være et meget negativt signal i den pågående 
omstillingsprosessen. Et signal fra en av de viktige samarbeidspartnerne i prosessen. Det at 
Fylkeskommunen – verken som skoleeier eller som regional utviklingsaktør -  ikke lenger er til 
stede i Bø er ikke bare et negativt signal . Nedlegginga av skolen vil også vanskeliggjøre – 
sannsynligvis umuliggjøre – å bruke skolen som et verktøy, et redskap for omstillingsarbeidet i 
kommunen. Med 3-4 stillinger slik det er i dag tåles ikke ytterligere reduksjon for å ha et 
fagmiljø, for å samarbeide, for å samhandle og for tilby samlokalisering med andre. Men 
framfor alt: En ytterligere reduksjon vil i praksis innebære et reelt bortfall av et viktig tilbud 
for elever og foreldre i Bø. 

 

b. Forslaget inneholder feil angående elevplassantallet; det står (side 32) at studiespesialisering 
i Bø har 5 elevplasser – sitat: ”Vg1 stud.spes. ved Sortland vgs. avd. Bø ble i fylkesrådssak 
høsten 2007 vedtatt opprettet med 5 elevplasser.”  Vi har fått opplyst at det korrekte tallet er 
16 elevplasser (se for eksempel saksprotokollen for fylkesrådet 18.12.07). Det foreslås altså 
lagt ned 16 elevplasser og ikke fem. 

 

c. Forslaget tar ikke hensyn til at Bø kommune har langt større årskull (16-åringer) enn for 
eksempel ”utkantskolekommunene” – og nettopp årskullene ligger jo som en viktig premiss 
for dimensjoneringa i denne utredninga. Bø har årskull på 30-40 elever de neste årene (fram til 
2015), mens kullene i Beiarn og Værøy stort sett er på 8-15. Årskullene i Bø er faktisk også 
større enn Lødingen – som har egen skole med to Vg1-klasser pluss LOSA. 
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d. Forslaget drøfter ikke elevsøkinga til Vg1 Studiespesialisering i Bø. I sju av de ni siste 
årene har det vært mellom 10 og 20 elever i denne klassen; så sent som skoleåret 2007-08 
hadde klassen 15 elever. I år er den midlertidig nedlagt pga få søkere. Med årskull på 30-40 i 
årene fremover kan vi forvente 10-15 søkere til klassen.  

 

e. Forslaget drøfter heller ikke personalsituasjonen i Bø. For noen år siden hadde filialen 3-4 
klasser med åtte ansatte. Nå er det fire ansatte igjen hvorav en for tiden jobber på annen skole. 
Denne nedbygginga har vært smertefull på flere måter; men likevel akseptert som en 
nødvendig tilpasning til synkende årskull og svakere/endret elevsøking. Nå er det tid for å 
stoppe opp. De lærerne som er igjen har bred erfaring og en fagkompetanse som er nærmest 
ideelt tilpasset et skoletilbud med ordinær Vg1 studiespesialisering samt LOSA innen 
yrkesfag. 

 

f. Forslaget tar ikke hensyn til konklusjonen på et viktig møte i Bø den 21. mai 2007 der 
politiske ledere fra fylkeskommunen og den politiske ledelsen i Bø kommune drøftet 
fremtidig skoletilbud i Bø. Det man ble enige om der var nettopp at ordinær Vg1 
studiespesialisering samt LOSA innen yrkesfag ville være et passende tilbud i Bø de nærmeste 
årene. Dette ble deretter vedtatt i fylkesrådet i desember 2007.     

 

På denne bakgrunn ber vi om at Vg1 Studiespesialisering videreføres som en ordinær 
klasse med 16 elevplasser ved Sortland videregående skole avd. Bø.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0092/08  

ARBEIDSMØTE BUDSJETT 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Saken ble behandlet til slutt i møtet. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Ordfører orienterte om at man i et nytt formannskapsmøte den 13. november vil jobbe med 
budsjett 2009. Imidlertid ønsker man alt i dag å starte arbeidet og gav ordet til rådmann /plan 
og ressurssjef. 

 

Rådmannen orienterte om hvordan man har jobbet budsjett tidligere, og om arbeidsgruppene 
som nå jobber med budsjett innen de enkelte hovedutvalgsområder, og man må ta stilling til 
det de er kommet frem til. Han gjennomgikk videre eksterne og interne faktorer som påvirker 
kommunebudsjettet, og at man må bli enige om en del prinsipper, f.eks at regionalt samarbeid 
skal reduseres med 15%. 

 

Plan- og ressurssjef orienterte om forventa inntekter/utgiftet og om praktisk budsjettarbeid 
generelt. 

 
 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Enstemmig vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Orienteringen tatt til orientering. 

Neste torsdag blir det nytt arbeidsmøte om budsjett som begynner kl. 12.00. Formell innkalling 
vil bli sendt ut. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0093/08  B-sak 

SJØLEDNING UVÅG - RØSNES- VALG AV ENTREPRENØR 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i kontrollregning og kriteriet laveste pris inngås kontrakt med anbyder 
nr 1 Ottar Bergersen & Sønner A/S. Kontraktsinngåelsen forutsetter at følgende vilkår 
innfris:  

 

• Entreprenøren tilknytter seg en underentreprenør for legging av sjøledning. 
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• Underentreprenøren må ha utført relevante arbeider i løpet av de siste 5 år, slik at 
entreprenør kan gis lokal godkjenning for arbeidene i tiltaksklasse 3. 

• I henhold til anbudets punkt 1.9 skal tiltakshaver (Bø kommune) godkjenne 
underleverandør før kontraktsinngåelse. (I dette tilfellet har ikke entreprenør oppgitt 
underleverandør.) 

• Før kontrakt inngås må anbyder nr 1 ha valgt underentreprenør. 
• Entreprenør er ansvarlig for at entreprisen utføres i henhold til priser kontrollregnet i 

dette dokumentet. Dvs valg av underentreprenør må ikke medføre økte kostnader. 
Dersom den underentreprenøren som må velges for å få godkjenning i tiltaksklasse 3 
medfører økte anbudskostnader, må entreprenør 1 avvises. Dette fordi prisene nå er 
kjent. 

 

Dersom det ikke inngås kontrakt med Ottar Bergersen & Sønner AS inngås 
kontraktsforhandlinger med de øvrige tilbyderne i slik det fremgår av saksframlegget.  

 

2. Forutsatt finansiering startes prosjektet opp slik det forutsettes i anbudet. 
 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

1. Med bakgrunn i kontrollregning og kriteriet laveste pris inngås kontrakt med anbyder 
nr 1 Ottar Bergersen & Sønner A/S. Kontraktsinngåelsen forutsetter at følgende vilkår 
innfris:  

 

• Entreprenøren tilknytter seg en underentreprenør for legging av sjøledning. 
• Underentreprenøren må ha utført relevante arbeider i løpet av de siste 5 år, slik at 

entreprenør kan gis lokal godkjenning for arbeidene i tiltaksklasse 3. 
• I henhold til anbudets punkt 1.9 skal tiltakshaver (Bø kommune) godkjenne 

underleverandør før kontraktsinngåelse. (I dette tilfellet har ikke entreprenør oppgitt 
underleverandør.) 

• Før kontrakt inngås må anbyder nr 1 ha valgt underentreprenør. 
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• Entreprenør er ansvarlig for at entreprisen utføres i henhold til priser kontrollregnet i 
dette dokumentet. Dvs valg av underentreprenør må ikke medføre økte kostnader. 
Dersom den underentreprenøren som må velges for å få godkjenning i tiltaksklasse 3 
medfører økte anbudskostnader, må entreprenør 1 avvises. Dette fordi prisene nå er 
kjent. 

 

Dersom det ikke inngås kontrakt med Ottar Bergersen & Sønner AS inngås 
kontraktsforhandlinger med de øvrige tilbyderne i slik det fremgår av saksframlegget.  

 

2. Forutsatt finansiering startes prosjektet opp slik det forutsettes i anbudet. 
 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0094/08  

SJØLEDNING UVÅG - RØSNES – FINANSIERING 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det avsettes kr 4 021 000 til legging av sjøledning fra Uvåg til Røsnes.  

Kostnaden finansieres slik ved omprioritering av lånemidler slik det framkommer i 
saksframlegget. 

 

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet i tråd med vedtaket.  

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Rådmannen korrigerte administrasjonens innstilling med følgende tillegg: 

Før oppstart skal det foreligge en avtale mellom Bø kommune og Guvåg/Røsnes vannverk som 
regulerer pris, levering, eventuelle utvidelser, eventuelle endringer i eierforhold, evalueringer i 
avtaleperioden, relevante forpliktelser, og andre forhold.  

Avtalen vedtas av formannskapet 
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Votering: 

Korrigert innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Enstemmig vedtak fattet ihht Kommunelovens § 13: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Det avsettes kr 4 021 000 til legging av sjøledning fra Uvåg til Røsnes.  

 

Kostnaden finansieres slik ved omprioritering av lånemidler slik det framkommer i 
saksframlegget. 

Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet i tråd med vedtaket.  

Før oppstart skal det foreligge en avtale mellom Bø kommune og Guvåg/Røsnes vannverk som 
regulerer pris, levering, eventuelle utvidelser, eventuelle endringer i eierforhold, evalueringer i 
avtaleperioden,  relevante forpliktelser, og andre forhold. 

 

Avtalen vedtas av formannskapet 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

  
 
Rett utskrift: 
 
 
Sture Pedersen                    Grete F. Olsen                         Viggo Willassen 
Ordfører                              Formannskapssekr.                 Representant 
 


