
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 07.12.05 
Møtestart: 16.30 
 
Møteslutt: 20.30 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Anne Ma. Vik 
 Sture Pedersen  
 Håkon Ulriksen møtte for Kjell Richardsen 
 Guttorm Veabø møtte for 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 
 Prosjektleder Ingrid Lekven 
  
 
Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent 
 
Til saksliste: Forslag fra ordfører: 
 
 Som tilleggssak føres opp  
      B-sak: Bygging av psykiatriboliger – antakelse av anbud. 
      Sak 0134/05 behandles først i møtet. 
     Sak 0135/05 behandles ikke som b-sak. 
      Sak 0136/05 behandles med forbehold om kommunestyret vedtak i sak  
      0135/05. 
                            Anne Ma. Vik velges til å underskrive protokollen. 
 
 Votering: 
 Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
                               



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0131/05 05/01467  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0132/05 05/01468  
 STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER  
 
0133/05 05/01429  
 INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAKELSE I 

OPPFØLGINGSPROSJEKTET KUNST- OG KULTURSTRØM I 
VESTERÅLEN 

 
0134/05 05/01382  
 REGINEDAGAN  RAPPORT 2005 OG EVALUERING  
 
0135/05 04/01179  
 FORSLAG TIL BYGGING AV BOFELLESSKAP FOR  PERSONER 

MED PSYKISKE LIDELSER 
 
0136/05 05/01522 B-sak 
 BYGGING AV PSYKIATRIBOLIGER - ANTAKELSE AV ANBUD  
 
 
 
 
0131/05  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ordfører orienterte om: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

1. Skatteinngangen pr. november 2005. 

2. Ny styresammensetning i Helse Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF. 

3. Litløy fyr til salgs. Befaring har vært gjort og  5 interessenter har meldt seg. 

4. Det planlegges møte med Vesterålen Vaktsentral 

5. Det planlegges møte med fiskeridepartementet. 

6. Skriv fra UNIKON, datert 25.11.05 om ”Frie inntekter og demografi – rapport 4/05”. 

 

Rådmannen orienterte om 

-     Likviditeten til kommunen 

- Arealplanarbeidet. Det bør avsettes et formannskapsmøte / temamøte over nyttår til  

arealplanarbeidet 

 

Tiltakskonsulenten orienterte fra omstillingsprosjektet, samarbeidsprosjektet med Øksnes 
kommune. 

 

Vedtak: 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

  
0132/05  

STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringen tas til orientering. 

 

Behandling: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i samarbeid med leder av teknisk avdeling Jan 
E. Selnes, og besvarte spørsmål i forbindelse med orientering om innvesteringsprosjektene.  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

 

  
0133/05  

INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAKELSE I OPPFØLGINGSPROSJEKTET 

KUNST- OG KULTURSTRØM I VESTERÅLEN 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune deltar i prosjektetet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen 2006-2010. 

 

Bø kommune oppretter ”Forum for kunst- og kulturstrøm Bø”, som skal inneha følgende 
oppgaver og mandat: 

 

Mandat og oppgaver:  

• Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden 2006 - 2010. 

• Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner og kommunale kulturaktører en gang pr. år 
for å få inn innspill og forslag 

• Å delta på en årlig regional samling med de øvrige kulturutviklingskomiteene. 

• Å foreslå tiltak for positiv kulturutvikling til politisk nivå i kommunen  

• Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og rapporter som 
behandles til orientering i hovedutvalget  

• Bø kommune har sekretariatsfunksjonen for forumet.  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Medlemmene i Forum for kunst- og kulturstrøm Bø som deltar på frivillig basis, får dekket 
kostnader til kjøring og andre direkte utgifter. Deltakelse er ellers, med unntak av tilfeller som 
måtte avtales særskildt, basert på entusiasme og frivillighet.  

 

Med bakgrunn i planer fra forumet, settes det årlig av økonomiske midler til tiltak over 
kulturbudsjettet. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune deltar i prosjektetet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen 2006-2010. 

 

Bø kommune oppretter ”Forum for kunst- og kulturstrøm Bø”, som skal inneha følgende 
oppgaver og mandat: 

 

Mandat og oppgaver:  

• Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden 2006 - 2010. 

• Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner og kommunale kulturaktører en gang pr. år 
for å få inn innspill og forslag 

• Å delta på en årlig regional samling med de øvrige kulturutviklingskomiteene. 

• Å foreslå tiltak for positiv kulturutvikling til politisk nivå i kommunen  

• Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og rapporter som 
behandles til orientering i hovedutvalget  

• Bø kommune har sekretariatsfunksjonen for forumet.  

 

Medlemmene i Forum for kunst- og kulturstrøm Bø som deltar på frivillig basis, får dekket 
kostnader til kjøring og andre direkte utgifter. Deltakelse er ellers, med unntak av tilfeller som 
måtte avtales særskildt, basert på entusiasme og frivillighet.  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Med bakgrunn i planer fra forumet, settes det årlig av økonomiske midler til tiltak over 
kulturbudsjettet. 

 

 

  
0134/05  

REGINEDAGAN  

RAPPORT 2005 OG EVALUERING  

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune vedtar at festivalen Reginedagan fortsatt skal arrangeres og at kommunen 
fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, inntil festivalen eventuelt kan 
stå på egne bein. 

 

Rådmannen leier inn prosjektleder for å koordinere og styre arbeidet med Reginedagan 2006. 

 

Det skal søkes å rekruttere nye frivillige medlemmer fra kultur- og næringsliv i komiteen som 
bidrar til å planlegge og arrangere dagan, i tillegg til de eksisterende medlemmer som måtte 
ønske å fortsette.  

 

Fremlagt budsjettforslag for Reginedagan 2006 tas til etterretning. 

 

Behandling: 
 

Ref. hovedutvalgets innstilling. 

 

Prosjektleder Ingrid Lekven orienterte om Regineprosjektet. 

Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte fra fiskerikonferansen. 

 

Votering: 

Hovedutvalgets innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Bø kommune vedtar at festivalen Reginedagan fortsatt skal arrangeres og at kommunen 
fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, inntil festivalen eventuelt kan 
stå på egne bein. 

Rådmannen leier inn prosjektleder for å koordinere og styre arbeidet med Reginedagan 2006. 

Det skal søkes å rekruttere nye frivillige medlemmer fra kultur- og næringsliv til Forum for 
kunst- og kulturstrøm i Bø som bidrar til å planlegge og arrangere dagan, i tillegg til de 
eksisterende medlemmer som måtte ønske å fortsette.  

  

Fremlagt budsjettforslag for Reginedagan 2006 tas til etterretning 

 

 

  
0135/05  

FORSLAG TIL BYGGING AV BOFELLESSKAP FOR  

PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å bygge et bofellesskap for personer med psykiske lidelser i 
”Doktorhagen”.  

2. Utforming og innhold i bofellesskapet blir slik det er beskrevet i tidligere 
saksframlegg, og slik det fremgår av anbudsdokumentene.  

3. Prosjektet finansieres slik det fremgår at saksframlegget. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendige lån, og å velge lånegiver. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte. 

 

Forslag fra Håkon Ulriksen: Alt. 2.i saksfremlegget som innebærer ikke bygging av 
bofellesskap – bruk av eksisterende boligmasse. 

 

Votering: 
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Innstillinga vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å bygge et bofellesskap for personer med psykiske lidelser i 
”Doktorhagen”.  

2. Utforming og innhold i bofellesskapet blir slik det er beskrevet i tidligere 
saksframlegg, og slik det fremgår av anbudsdokumentene.  

3. Prosjektet finansieres slik det fremgår at saksframlegget. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendige lån, og å velge lånegiver. 

 

  
0136/05 Unntatt offentlighet §6 

 

 

Behandlet i lukket møte hvor vedtaket er offentlig. 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 

 

 

Rett utskrift: 

 

Viggo Johnsen                Grete F. Olsen                           Anne Ma. Vik 

Ordfører                          Formannskapssekretær              Varaordfører 

  


