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Formannskapet

Møtested Kommunestyresalen

Tilstede: 
Viggo Johnsen, ordfører
Anne-Ma Vik
Sture Pedersen
Kjell Richardsen
Berit Hansen

Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø, skolesjef Gundar Jakobsen og sekretær 
Tove Jakobsen.

Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent.
Til saksliste: Saksliste enstemmig godkjent.

Anne-Ma Vik ble valgt til å skrive under protokollen.

SAKSLISTE
Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0083/05 05/00983 
REFERATER/MELDINGER 

0084/05 05/00977 
BØ UNGDOMSSKOLE - OPPSTART AV OMBYGGING OG REHABILITERING 

0085/05 05/00976 – B-SAK 
BØ UNGDOMSSKOLE - VALG AV ENTREPRENØRER 

0086/05 05/00982 – B-SAK 
BØ UNGDOMSSKOLE - BYGGELEDELSE 

0083/05 
REFERATER/MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstillinga.

Ordfører og rådmann svarte på spørsmål vedr:
Status rettsak Bøheimen, fullføring av hovedinngang Bøheimen, asfaltering 
Veggemo, igangsetting av kantine/kafe Bøheimen.

Rådmannen orienterte om kommunens nye muligheter vedr. hjemmesida vår, 
søknad om RDA-midler i forbindelse med Ringelihorn og rasteplasser og 
tilbudsrunde på maling av Bøheimen.

Politikerne ga positive tilbakemeldinger om årets Reginedaga og 
fiskerikonferansen. Formannskapet ytret ønske om å delta i evalueringa av disse 
dagene.
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Dessuten ble følgende referert:
- Tilbud om informasjon fra V. Regionråd til kommunestyret, datert 06.07.05
- KS: Tilbud om folkevalgtdag –05 med svarfrist 15.09.
- Kom. og Reg.dep.: datert 30.06.05: Rundskriv H-16/05: Kom.prop. –06 og rev. 
Nasjonalbudsjett –05 – og rammeforutsetninger for budsjett –06 og økonomiplan.
- Søknad om permisjon mottatt fra kulturkonsulenten.
- KLP Forsikring: Rente- og aksjemarkedsrapport juli –05.
- KLP Forsikring: Ny forsikringsavtale – KLP felles pensjonsordning.

Referat nr. 3 fra Fylkesmannen i Nordland vedr. svar på henvendelse vedr. 
informasjon om møtevirksomheten i Bø kommune ble delt ut.

Sture Pedersen fremmet forslag om å kunngjøre alle møter i formannskapet og 
kommunestyret i Bladet Vesterålen og offentliggjøre sakslister på Radio Bø noen 
dager i forveien. Kjell Richardsen ønsket bare å kunngjøre dato, klokkeslett og 
sted for møtene i Bladet Vesterålen.

Ordfører ønsket å ta en prinsipiell diskusjon vedr. offentliggjøring av alle politiske 
møter på et senere tidspunkt.

Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

0084/05 
BØ UNGDOMSSKOLE - OPPSTART AV OMBYGGING OG REHABILITERING

Forslag til vedtak:
Prosjekt nr 612 Ombygging og rehabilitering av Bø ungdomsskole oppstartes i 
henhold til utarbeidet plan innenfor en kostnadsramme på 45.360.000,- inkl. mva.

Momskompensasjon på grunn av 1% økt moms inngår som del av finansieringen 
av prosjektet.
Budsjettregulering behandles i forbindelse med kvartalsrapport for 3.kvartal.

Behandling:
Ref. innstillinga.
Rådmannen og skolesjefen svarte på diverse spørsmål.

Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Prosjekt nr 612 Ombygging og rehabilitering av Bø ungdomsskole oppstartes i 
henhold til utarbeidet plan innenfor en kostnadsramme på 45.360.000,- inkl. mva.

Momskompensasjon på grunn av 1% økt moms inngår som del av finansieringen 
av prosjektet.
Budsjettregulering behandles i forbindelse med kvartalsrapport for 3.kvartal.

0085/05 Unntatt offentlighet §5A
BØ UNGDOMSSKOLE - VALG AV ENTREPRENØRER

Vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå kontraktsforhandlinger og kontrakt 
med følgende firmaer:.
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Entreprise E1 –Bygg:
Sortland Entreprenør AS, Sortland. 
. 
Entreprise E2 – Rørleggerarbeider:
Harry Andersen AS, Dverberg. 
.
Entreprise E3 – Luftbehandlingsanlegg:
Harstad Lufteteknikk AS, Harstad.

Entreprise E4 – Elkraft og tele
Bjørnar Lind AS, Myre 

Entreprise E6 SD og automatisering
Gunnar Karlsen AS, Bodø 

Skulle noen av disse ovenstående firmaer trekke seg av en eller annen grunn, gis 
rådmannen fullmakt til å forhandle videre med neste anbyder som har lavest pris.

0086/05 Unntatt offentlighet §5A
BØ UNGDOMSSKOLE - BYGGELEDELSE

Vedtak:
Det delegeres til rådmannen å engasjere byggeledelse innenfor en ramme på 1,1 
million kroner.

Møtet slutt kl. 1740.

Rett utskrift:
Anne-Ma Vik, repr.
Viggo Johnsen, ordfører
Tove Jakobsen, førstesekr.

Sist oppdatert: 11.8.2005
Publisert av: alwr 
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