
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 21.03.06 
 
Møtestart: Kl. 16.15. 
Møteslutt: Kl. 20.00 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Sture Pedersen 
 Kjell Richardsen 
 Berit Hansen  
 Guttorm Veabø møtte for Anne Ma. Vik 
  
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Leder teknisk avdeling Jan Erik Selnes 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig godkjent. 
 
 Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 

saksnr. Tittel 
 
0015/06 06/00232  

 REFERATER OG MELDINGER  
 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

0016/06 04/00314  

 OMSTILLINGSSTATUS: VIDERE ARBEID  
 
0017/06 05/00185  

 STATUSRAPPORTER INVESTERINGSPROSJEKTER  
 
0018/06 06/00323  

 ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET 

DYREHELSEPERSONELL - HØRING 
 
0019/06 06/00306  

 VURDERING AV FORTSATT MOTTAK AV FLYKTNINGER I BØ  
 
0020/06 06/00328  

 ORIENTERING OM REGNSKAP 2005  

 

0021/06 TILLEGGSSAK: 

 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL 
 
 
 
0015/06  

REFERATER OG MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 

Ref. innstilling. 

 
I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om  

- Innovasjon Norge: Invitasjon til å utnevne lokale ”Bygdebyggere”. 

- Skriv fra Telenor, datert 10.02.06: Vedrørende feil på telefonforbindelsen Guvåg- 
Jørland. 

Rådmannen orienterte om: 

- Retningslinjer for råstoff fra trålere med leveringsplikt til Bø kommune. 

- Avtale om prosjektsamarbeid mellom Bø kommune og Museum Nord 

- Høycom-søknad /KS søknad 
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Vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 
0016/06  

OMSTILLINGSSTATUS: VIDERE ARBEID 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune ønsker status som omstillingskommune i henhold til vedtak i Fylkesrådet i 
Nordland, sak 25/6 av 14.03.2006, inklusive samarbeidsavtale for fullføring av Fase 2 
"Strategi og forankringsfasen". 

Orienteringen i nærværende saksframlegg tas til etterretning.  Kommunestyret vedtar følgende 
presiseringer for videre fremdrift: 

1. Styringsgruppe fra første del av Fase 2 ”Strategi- og forankringsfasen” opprettholdes og 
viderefører under resterende arbeid med Fase 2.  Rådmannen gis fullmakt til å utpeke 
nye deltakere dersom noen fra den opprinnelige gruppen ikke kan være med videre.  
Krav til kjønnsmessig fordeling og representasjon fra næringslivet opprettholdes  

2. For å sikre utnyttelse av den kunnskap arbeidet med første del har gitt, engasjeres samme 
konsulent for resterende del av Fase 2. 

3. Kommunestyret ber styringsgruppen legge sterk vekt på at pågående lokale og regionale 
prosesser hensyn tas i utforming av strategi- og handlingsplaner, for eksempel 
partnerskapsavtale, regional næringsplan, Ringelihornprosjektet, kommunens 
arealplaner osv.  

4. Rådmannen legger frem forslag til finansiering av kommende egenandeler til 
omstillingsarbeidet 

5. Kommunestyret viser til nasjonale og regionale føringer, lokaler drøftinger og 
utredninger, som er grunnlaget for de mulighetsområder strategisk utviklingsanalyse 
beskriver : 

 

Innsatsområder: 

• Natur og reiseliv 

• Produktutvikling marint råstoff 

• Olje og gassutvinning 

• Utvikling av kunnskapsbaserte kulturarbeidsplasser 

• Avstandsuavhengige næringsområder 
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• Utdanningsprogram basert på eksisterende næringsliv 

• Kommunenes rolle som offensiv tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling 

   

Tversgående visjoner og perspektiv; 

• Visjonen Rent Hav 

• Kvinne- og ungdomsperspektiv 

• Kommunen som utviklingsaktør 

Kommunestyret viser her til Fylkesrådets vedtak pkt. 4, der det anbefales å redusere 
antall innsatsområder, og ber styringsgruppen prioritere satsingsområder med størst 
mulig potensial for nye virksomheter.  

 

6. Kommunestyret understreker styringsgruppens oppgave med å sikre god forankring og 
medvirkning gjennom bred informasjon til kommunens polisiske nivå, i kommunal 
administrasjon, i næringslivet og i befolkning. 

 

Behandling: 

Ref. innstilling. 

Administrasjonen korrigerte innstillinga i møtet. 

Forslag fra Berit Hansen. 

Landbruk og utmarksnæring tas med. 

 

Votering: 

Korrigert innstilling enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Berit Hansen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Bø kommune ønsker status som omstillingskommune i henhold til vedtak i Fylkesrådet i 
Nordland, sak 25/6 av 14.03.2006, inklusive samarbeidsavtale for fullføring av Fase 2 
"Strategi og forankringsfasen". 

Orienteringen i nærværende saksframlegg tas til etterretning.  Kommunestyret vedtar følgende 
presiseringer for videre fremdrift: 

1. Styringsgruppe fra første del av Fase 2 ”Strategi- og forankringsfasen” opprettholdes og 
viderefører under resterende arbeid med Fase 2.  Rådmannen gis fullmakt til å utpeke 
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nye deltakere dersom noen fra den opprinnelige gruppen ikke kan være med videre.  
Krav til kjønnsmessig fordeling og representasjon fra næringslivet opprettholdes  

2. For å sikre utnyttelse av den kunnskap arbeidet med første del har gitt, oppnevner 
styringsgruppa konsulent for resterende del av Fase 2. 

3. Kommunestyret ber styringsgruppen legge sterk vekt på at pågående lokale og regionale 
prosesser hensyn tas i utforming av strategi- og handlingsplaner, for eksempel 
partnerskapsavtale, regional næringsplan, Ringelihornprosjektet, kommunens 
arealplaner osv.  

4. Rådmannen legger frem forslag til finansiering av kommende egenandeler til 
omstillingsarbeidet 

5. Kommunestyret viser til nasjonale og regionale føringer, lokaler drøftinger og 
utredninger, som er grunnlaget for de mulighetsområder strategisk utviklingsanalyse 
beskriver : 

Innsatsområder: 

• Landbruk og utmarksnæring 

• Natur og reiseliv 

• Produktutvikling marint råstoff /naturbasert råstoff 

• Olje og gassutvinning 

• Utvikling av kunnskapsbaserte kulturarbeidsplasser 

• Avstandsuavhengige næringsområder 

• Utdanningsprogram basert på eksisterende næringsliv 

• Kommunenes rolle som offensiv tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling 

   

Tversgående visjoner og perspektiv; 

• Visjonen Rent Hav 

• Kvinne- og ungdomsperspektiv 

• Kommunen som utviklingsaktør 

Kommunestyret viser her til Fylkesrådets vedtak pkt. 4, der det anbefales å redusere 
antall innsatsområder, og ber styringsgruppen prioritere satsingsområder med størst 
mulig potensial for nye virksomheter.  

 

      6. Kommunestyret understreker styringsgruppens oppgave med å sikre god forankring og  

          medvirkning gjennom bred informasjon til kommunens polisiske nivå, i kommunal  

          administrasjon, i næringslivet og i befolkning. 
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0017/06  

STATUSRAPPORTER INVESTERINGSPROSJEKTER 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. 

 

Behandling: 

Rådmann / ordfører orienterte om at det foreligger tilbakemelding fra ei prosjektgruppe som 
skal jobbe med implementeringen av ny ambulanseplan. Den vil besøke kommunen for å 
avklare om eventuelt deltakelse i bygging av brannstasjon / ambulansestasjon. 

 

Plan- og ressurssjef Trond Robertsen og leder teknisk avdeling Jan E. Selnes orienterte om 
investeringsprosjekter i Bø kommune, og besvarte spørsmål. 

 

Da det i  budsjettmøtet kom fram forslag på bruk av 50.000 til Straumeområdet, presiserte 
formannskapet sin oppfatning av at beløpet skulle brukes til å bedre trafikksikkerheten ved 
Prix.  

Flytebrygge Straumsjøen blir et av de nye prosjektene som oppføres på investeringslista. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

 

  
0018/06  

ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - 

HØRING 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Bø kommune er enig med departementet i at det ideelt sett er gunstig at ansvaret for 
veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, ut fra tankegangen om at det er lettere å 
identifisere og løse problemer når avstanden er kortest mulig. På bakgrunn av en slik 
virkelighet vil kommunen støtte forslaget om å flytte ansvaret for klinisk veterinærvakt 
fra staten til kommunen. 

2. Vilkåret for at kommunen går for en slik løsning er at staten yter full kostnadsdekning 
for reformen.  

3. Det innebærer at det utarbeides et troverdig regelverk for statlig finansiering der det er  

      samsvar mellom krav, forventninger og oppgaver (jfr. høringsnotatet) på den ene siden  

      og de  pengene staten formidler for å gjennomføre reformen 

 

Behandling: 

 

Ref. innstilling. 

Berit Hansen ba om at hennes  habilitet ble vurdert. 

 

Forslag fra ordfører: 

Berit Hansen erklæres habil til å delta i behandling av saken. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.  

 

Forslag fra Berit Hansen: 

Bø kommune er enig med departemetet i at det ideelt sett kan være gunstig at ansvaret for 
veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, ut fra tankegangen om at det er lettere å 
identifisere og løse problemer når avstanden er kortest mulig. 

På den annen side stiller vi oss spørrende til nødvendigheten av å endre på en nylig arrondert 
ordning, som nå fungerer godt og som sikrer like vilkår i hele landet. Av den grunn bør staten 
fortsatt ha det overordnede ansvaret for forsvarlig veterinærtilbud i hele landet. Det vil videre 
være hensiktsmessig at vaktordningen fortsatt administreres på regionnivå for å sikre en 
hensiktsmessig arrondering (avgrensing) av vaktområdene. Erfaringene fra den regionale 
utredningen hvor kommunene, brukergruppene og veterinærene deltok bør imidlertid 
videreføres for å sikre lokale interesser. 

Vi mener at brukerne av veterinære tjenester ikke er tjent med uforutsigbare betingelser for 
tjenesten, noe vi frykter vil skje ved den foreslåtte lovendringen. 
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Vi registrerer at Den norske veterinærforening går i mot ansvarsoverføringen slik den er 
foreslått. 

Bø kommunes erfaring med overtakelse av statlige oppgaver er dessverre at disse ikke har vært 
fullfinansierte. 

Bø kommune mener av nevnte grunner at kommunene ikke skal ha ansvaret for 

veterinærtjenesten. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble forslag fra Berit Hansen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune er enig med departementet i at det ideelt sett kan være gunstig at ansvaret for 
veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, ut fra tankegangen om at det er lettere å 
identifisere og løse problemer når avstanden er kortest mulig. 

På den annen side stiller vi oss spørrende til nødvendigheten av å endre på en nylig arrondert 
ordning, som nå fungerer godt og som sikrer like vilkår i hele landet. Av den grunn bør staten 
fortsatt ha det overordnede ansvaret for forsvarlig veterinærtilbud i hele landet. Det vil videre 
være hensiktsmessig at vaktordningen fortsatt administreres på regionnivå for å sikre en 
hensiktsmessig arrondering (avgrensing) av vaktområdene. Erfaringene fra den regionale 
utredningen hvor kommunene, brukergruppene og veterinærene deltok bør imidlertid 
videreføres for å sikre lokale interesser. 

Vi mener at brukerne av veterinære tjenester ikke er tjent med uforutsigbare betingelser for 
tjenesten, noe vi frykter vil skje ved den foreslåtte lovendringen. 

Vi registrerer at Den norske veterinærforening går i mot ansvarsoverføringen slik den er 
foreslått. 

Bø kommunes erfaring med overtakelse av statlige oppgaver er dessverre at disse ikke har vært 
fullfinansierte. 

Bø kommune mener av nevnte grunner at kommunene ikke skal ha ansvaret for 

veterinærtjenesten. 

 

 

Berit Hansen ba om permisjon som ble innvilget. 
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0019/06  

VURDERING AV FORTSATT MOTTAK AV FLYKTNINGER I BØ 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø vedtar å ta i mot inntil 6 flyktninger + eventuell 
familiegjenforening i 2006. 

2. Mottak av flyktninger stoppes midlertidig fra 1. januar 2007, uansett om målsettingen 
om mottak av 6 flyktninger i 2006 nås. Unntatt fra dette er eventuell 
familiegjenforening. 

Størrelsen på stillingen som flyktningkoordinator vurderes ved hver budsjettbehandling, 
avhengig av utviklingen i prosjektet. 

Behandling: 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø vedtar å ta i mot inntil 6 flyktninger + eventuell 
familiegjenforening i 2006. 

2. Mottak av flyktninger stoppes midlertidig fra 1. januar 2007, uansett om målsettingen 
om mottak av 6 flyktninger i 2006 nås. Unntatt fra dette er eventuell 
familiegjenforening. 

Størrelsen på stillingen som flyktningkoordinator vurderes ved hver budsjettbehandling, 
avhengig av utviklingen i prosjektet. 

 

 
0020/06  

ORIENTERING OM REGNSKAP 2005 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringen tas til orientering. 
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Behandling: 

 

Plan- og ressurssjefen orienterte om regnskap 2005. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen tas til orientering. 

 

 

TILLEGGSSAK: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL. 

Ordfører viste søknad fra Straume Ølutsalg DA og ba om at saken ble behandlet i møtet. 

 

Sture Pedersen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for 
Straume Ølutsalg v/ Torstein Willassen med følgende spesifikasjon: 

Tidsrom:                         Fra 01.01.06 til 30.06.08 

Bevillingshaver:              Straume Ølutsalg v/ Torstein Willassen        

Styrer:                             Torstein Willassen 

Stedfortreder:                  Tove Catrine Willassen 

Utsalgssted:                     Samlokalisert med butikk med salg av diverse utstyr, i tidligere  

    bensinstasjon eid av S. Willassen & Sønn Eiendom ANS, 8475   

    Straumsjøen    

Alkoholvare:                   Øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent alkohol (kl. D) 

Omfang:                          Alminnelig 
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Salgstid:                          Hverdager mellom kl. 0900 og kl. 1630 

                                        Dager før søn- og helligdager fra kl. 1000 til kl. 1400.    

 

 

Møtet ble lukket hvoretter tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte om Bø Vaktsentral og 
jobben med å skaffe oppdrag. 

 

 

Rett utskrift: 

Viggo Johnsen                     Grete F. Olsen                          Guttorm Veabø 

Ordfører                               Formannskapssekretær            Representant 

  


