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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 22.02.06 
 
Møtestart: 16.40 
Møteslutt: 19.40 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Anne Ma. Vik 
 Sture Pedersen 
 Kjell Richardsen 
 Berit Hansen 
  
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Leder teknisk avdeling Jan E. Selnes 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
 
 Til saksliste:  
 Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status  
     investeringsprosjekter. 
 
 
 Kjell Richardsen ba om å få stille spørsmål i lukket møte. 
  
 
 Berit Hansen ble valgt til å underskrive protokollen. 
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SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0012/06 06/00232  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0013/06 06/00216  
 PERSPEKTIVER FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN MOT 2025 MED 

OG UTEN PETROLEUMSVIRKSOMHET 
 
0014/06 06/00218  
 OPPFINANSIERING BØHEIMEN / BRANNSIKRING  
 
 
 
 
0012/06  

REFERATER OG MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om: 

 

- Invitasjon fra Helse Nord, datert 02.02.06,  til å foreslå folkevalgte som kandidater til 
styret for sykehusapotek Nord HF. 

- Skriv fra Vesterålen Regionråd, datert 13.02.06: Orientering om 
partnerskapsprosjekter. 

 

- Skriv fra KS, datert 08.02.06: Forvaltningsreform – oppgaver og prinsipper. 
Synspunkter fra medlemmene. 
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Sture Pedersen viste til avisoppslag om Reginedagan. Han oppfordret administrasjonen og 
politikerne til støtte initiativet som Ingrid Lekven har tatt for å protestere på fylkets 
definisjon av hva Reginedagan er. 

 

RAPPORTERING INVESTERINGSPROSJEKTER. 

Plan- og ressurssjefen og leder teknisk avdeling orienterte om status investeringsprosjekter. 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

  
0013/06  

PERSPEKTIVER FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN MOT 2025 MED OG UTEN 
PETROLEUMSVIRKSOMHET 

 

Forslag til vedtak: 

Se side 7 i vedlagte særutskrift av sakens behandling i Vesterålen regionrådets arbeidsutvalg 
10.02.06, sak A 15/06. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Forslag fra Anne Ma. Vik. 

 

Saka tas til orientering. Bø kommune vil komme tilbake til den når forslaget til Helhetlig 
forvaltningsplan foreligger. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble innstillinga vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Bø kommunestyre slutter seg til følgende uttalelse fra Vesterålen Regionråd: 

 

Vesterålen regionråd anbefaler at Stortinget i tilknytning til behandlingen av 
forvaltningsplanen for Lofoten – Barentshavet, vedtar å igangsette arbeidet med 
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konsekvensutredninger iht. petroleumslovens §  3-1 med sikte på å styrke 
beslutningsgrunnlaget for senere Stortingsbehandling om en eventuell åpning for leteboring på 
Nordland VII. 

 

Vesterålen vil gi følgende innspill til det pågående og til det videre arbeidet med dette: 

 

- Vesterålen regionråd vil påpeke at eventuelle funn skal innlandføres i regionen, og 
tilrår at en eventuell eiendomsbeskatning på installasjoner, fordeles på kommunene i 
Vesterålen. 

- Virkninger  (positive og negative) for fiskeri, reiseliv og nye kunnskapsintensive 
næringer må utredes. 

- Det må defineres en egen Barentshav-standard for miljø og beredskap basert på 
nullutslipp av miljøfarlige forbindelser og krav til responstid på feltet for stand-by 
beredskap. 

- Det må foretas analyser av feltene med sikte på å klassifisere områdene med hensyn til 
konfliktnivå, både av miljømessig (økosystem/sårbarhet) og næringsmessig art. I dette 
arbeidet må lokal kunnskap integreres. 

- Det må utredes etablering av et risikofond for uhell som kan kompensere tap av inntekt 
for eksisterende næringsliv og sikre ressurser i opprydding ved et eventuelt større 
utslipp. 

 

Før eventuelt vedtak om å åpne for leteboring må det: 

- Etableres regionale sameksistensutvalg som sikrer fiskerinæringen og miljøinteresser 
direkte kontakt og kommunikasjon med selskaper og myndigheter. 

- Etableres leteprogrammer som baseres på konfliktkartlegging i tid og rom, og en 
definert beredskapsstandard som nevnt over. 

- Utarbeides et eget program for seismikkskyting om koordineres og styres av 
Oljedirektoratet. 

- Etableres egne kunnskapssentre i regionene for kartlegging av biodiversitet og 
miljøovervåkning. 

 

  
0014/06  

OPPFINANSIERING BØHEIMEN / BRANNSIKRING 
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Forslag til vedtak: 

Oppsatt finansieringsplan på kr. 187.559.235,18 slik det fremgår av vedlegg tas til etterretning. 
Det tilføres videre kr. 741.000 slik at prosjektets totalramme blir på kr. 188.300.000. 
Sistnevnte tilleggsbehov finansieres av ubrukte lånemidler slik det fremkommer av 
saksframlegget.  

 

Det delegeres til rådmannen å foreta de nødvendige budsjettreguleringer i henhold til 
ovennevnte. 

 

Behandling: 
Saksdokumenter utdelt i møtet. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Oppsatt finansieringsplan på kr. 187.559.235,18 slik det fremgår av vedlegg tas til etterretning. 
Det tilføres videre kr. 741.000 slik at prosjektets totalramme blir på kr. 188.300.000. 
Sistnevnte tilleggsbehov finansieres av ubrukte lånemidler slik det fremkommer av 
saksframlegget.  

 

Det delegeres til rådmannen å foreta de nødvendige budsjettreguleringer i henhold til 
ovennevnte. 

 

SPØRSMÅL I LUKKET MØTE : 

Kjell Richardsen stilte spørsmål. 

 

 

Rett utskrift: 
 
Viggo Johnsen               Grete F. Olsen                           Berit Hansen 
Ordfører                         Formannskapssekretær              Representant  
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