
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

  
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 21.09.05 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Sture Pedersen 
 Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen 
 Ingen vara for Kjell Richardsen og Anne Ma. Vik 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Leder teknisk avdeling Jan E. Selnes 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 
 Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 Votering: 
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0092/05 05/01147  
 REFERATER OG MELDINGER  
 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

0093/05 05/00185  
 STATUSRAPPORTER INVESTERINGSPROSJEKTER  
 
0094/05 05/01035  
 VEDR INFORMASJON OM MØTEVIRKSOMHETEN I BØ 

KOMMUNE  
 
0095/05 05/00884  
 VEDTEKTSENDRINGER RENO-VEST IKS  
 
0096/05 05/01126  
 INTERKOMMUNAL ORGANISERING   
 
0097/05 05/01101  
 HØRING - UTKAST TIL REGIONAL KULTURSTRATEGI FOR 

NORDLAND   
 
0098/05 05/01102  
 HØRING - FORSLAG TIL STRATEGIPLAN FOR 

KULTURSAMARBEIDET I  I VESTERÅLEN 2006 - 2010 : KULTUR 
FOR NYSKAPING  

 
0099/05 05/01111  
 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 

2006 - 2010  
 
0100/05 05/01142  
 DISPONERING AV INNTEKT FRA SALG AV BOLIG  
 
0101/05 05/01141  
 DISPONERING AV OVERSKUDD I KAPITALREGNSKAPET 2003  
 
0102/05 05/01005  
 LITLØY FYRSTASJON, TILBUD OM KJØP  
 
0103/05 05/00976  
 BØ UNGDOMSSKOLE - VALG AV ENTREPRENØRER - B SAK  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

0092/05 

REFERATER OG MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om: 

 

- Referat fra felles regionrådsmøte i Harstad, 24.08.05 vedrørende110-sentralen. 

- Skriv fra Moderniseringsdepartementet, datert 090905: Endring i regelverket om 
offentlige anskaffelser og ny veileder i konkurranseeksponering. 

- Skatteinngangen pr. august 2005 

 

Rådmannen orienterte om RDA-midler og om søknad som er sendt vedrørende 
Ringelighornprosjektet. 

 

Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte om sammensetning av prosjektgruppa for det 
kommunale samarbeidet med Øksnes i omstillingsprosjektet. 

 

Sture Pedersen ba om å bli orientert om utviklingen i saken vedrørende ”Duken” kirkegård, 
hva angår oppslag i dagspressen om oldtidsfunn. 

Ordfører opplyste at nærmere orientering vil bli gitt under sak ”rapportering  
investeringsbudsjett”. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
0093/05  

STATUSRAPPORTER INVESTERINGSPROSJEKTER 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

Behandling: 
 

Leder teknisk avdeling orienterte om investeringsprosjekter i henhold til omdelt oversikt. 

(Se vedlegg til protokollen.) 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen tas til orientering. 

 

 
0094/05  

VEDR INFORMASJON OM MØTEVIRKSOMHETEN I BØ KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 

Det forelå ingen innstilling til møtet. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Behandling: 
Forslag fra Sture Pedersen: 

Det kunngjøres en gang i måneden over kommunale møter i kommunestyret, formannskap og 
hovedutvalgene. Bladet Vesterålen og Radio Bø brukes for kunngjøring.  Kunngjøring 
omfatter kun hvilket møte, dato, klokkeslett og hvor møte holdes. I tillegg opplyses det at 
saksliste kan tilsendes på mail etter henvendelse til Bø kommune. 

Forslag fra Guttorm Veabø: Møtekalender settes inn i ”Vi i Bø”. 

 

Votering: 

Sture Pedersen sitt forslag og forslag fra Veabø enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Det kunngjøres en gang i måneden over kommunale møter i kommunestyret, formannskap og 
hovedutvalgene. Bladet Vesterålen og Radio Bø brukes for kunngjøring.  Kunngjøring 
omfatter kun hvilket møte, dato, klokkeslett og hvor møte holdes. I tillegg opplyses det at 
saksliste kan tilsendes på mail etter henvendelse til Bø kommune. 

Møtekalender settes inn i ”Vi i Bø”. 

 

  
0095/05  

VEDTEKTSENDRINGER RENO-VEST IKS 

 

Forslag til vedtak: 

”§ 5 Selskapets styre 

Selskapet skal ha et styre på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets 
medlemmer med personlige varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder velges av 
representantskapet. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv 
har valgt. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 
Styremedlemmene velges for fire år. Styremedlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er 
valgt, selv om tjenestetiden er gått ut. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til 
å tre tilbake før valgperioden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til 
styret og til representantskapet.” 

 

foreslås endret til nytt § 5, 1. ledd: 
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§ 5 Selskapets styre 

Selskapet skal ha et styre på 6 – 8 medlemmer med personlige varamadlemmer, hvor hvert 

kjønn skal være representert med minst tre.  

Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder velges av 

representantskapet. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv 

har valgt. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.  

Styremedlemmene velges for fire år, og slik at halvparten av styret er på valg annet hvert år. 

Første rullering skjer etter to år og etter loddtrekning. Leder og nestleder skal ikke være på 

valg samtidig. Samtlige styremedlemmer kan gjenvelges.  Styremedlemmer tjenestegjør inntil 

nye medlemmer er valgt, selv om tjenestetiden er gått ut. Når særlige forhold foreligger, har et 

styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig 

forhåndsvarsel til styret og til representantskapet. 

 

Eksisterende § 6 : 

 

”§ 6 Eierkommunene har følgende ansvarsdel i selskapet: 

 

 Andøy: 17,2%              Lødingen:                      7,4% 

 Bø:  10,0%  Sortland:  26,2% 

 Hadsel: 24,9%  Øksnes:  14,3% 

 

Selskapets representantskap skal hvert annet år vurdere, og om nødvendig foreta regulering av 
fordelingsnøkkelen. Slik regulering skal baseres på det innbyggertall kommunen har.” 

 

Foreslås endret til ny § 6: 

 

§ 6 Eierkomunenes ansvarsandel i selskapet 

 

Fordeling av eierkommunenes ansvarsandel i selskapet baserer på innbyggertall pr. 01.01.05 

som er som følger: 

 

Andøy:  16,3%  Lødingen: 7,2% 

Bø:  9,2%  Sortland: 29,0% 

Hadsel: 24,4%  Øksnes: 13,9% 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Selskapets representantskap skal hvert annet år vurdere, og om nødvendig foreta regulering 

av fordelingsnøkkelen. 

 

Eksisterende § 22: 

 

”§ 22 Ikraftsetting 

 

Vedtektene erstatter i sin helhet tidligere vedtekter for selskapet og trer i kraft fra 
godkjenningstidspunktet.” 

 

Foreslås endret til: 

 

§ 22 Ikraftsetting 

 

Vedtektene erstatter i sin helhet tidligere vedtakter for selskapet og trer i kraft fra 01.01.2006. 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

”§ 5 Selskapets styre 

Selskapet skal ha et styre på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets 
medlemmer med personlige varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder velges av 
representantskapet. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv 
har valgt. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 
Styremedlemmene velges for fire år. Styremedlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er 
valgt, selv om tjenestetiden er gått ut. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til 
å tre tilbake før valgperioden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til 
styret og til representantskapet.” 

 

foreslås endret til nytt § 5, 1. ledd: 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

§ 5 Selskapets styre 

Selskapet skal ha et styre på 6 – 8 medlemmer med personlige varamadlemmer, hvor hvert 

kjønn skal være representert med minst tre.  

Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder velges av 

representantskapet. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv 

har valgt. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.  

Styremedlemmene velges for fire år, og slik at halvparten av styret er på valg annet hvert år. 

Første rullering skjer etter to år og etter loddtrekning. Leder og nestleder skal ikke være på 

valg samtidig. Samtlige styremedlemmer kan gjenvelges.  Styremedlemmer tjenestegjør inntil 

nye medlemmer er valgt, selv om tjenestetiden er gått ut. Når særlige forhold foreligger, har et 

styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig 

forhåndsvarsel til styret og til representantskapet. 

 

Eksisterende § 6 : 

 

”§ 6 Eierkommunene har følgende ansvarsdel i selskapet: 

 

 Andøy: 17,2%   Lødingen            7,4% 

 Bø:  10,0%  Sortland:  26,2% 

 Hadsel: 24,9%  Øksnes:  14,3% 

 

Selskapets representantskap skal hvert annet år vurdere, og om nødvendig foreta regulering av 
fordelingsnøkkelen. Slik regulering skal baseres på det innbyggertall kommunen har.” 

 

Foreslås endret til ny § 6: 

 

§ 6 Eierkomunenes ansvarsandel i selskapet 

 

Fordeling av eierkommunenes ansvarsandel i selskapet baserer på innbyggertall pr. 01.01.05 

som er som følger: 

 

Andøy:  16,3%  Lødingen: 7,2% 

Bø:  9,2%  Sortland: 29,0% 

Hadsel: 24,4%  Øksnes: 13,9% 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
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Selskapets representantskap skal hvert annet år vurdere, og om nødvendig foreta regulering 

av fordelingsnøkkelen. 

 

Eksisterende § 22: 

 

”§ 22 Ikraftsetting 

 

Vedtektene erstatter i sin helhet tidligere vedtekter for selskapet og trer i kraft fra 
godkjenningstidspunktet.” 

 

Foreslås endret til: 

 

§ 22 Ikraftsetting 

 

Vedtektene erstatter i sin helhet tidligere vedtakter for selskapet og trer i kraft fra 01.01.2006. 

 

 
0096/05  

INTERKOMMUNAL ORGANISERING  

 

Forslag til vedtak: 

Det vises til Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat med forslag til lovendringer 
om interkommunalt samarbeid. 

Kommunestyret i Bø slutter seg til departementets forslag til lovendringer som muliggjør nye 
interkommunale samarbeidsordninger etter prinsippet om Samkommuner og Vertskommuner. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Det vises til Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat med forslag til lovendringer 
om interkommunalt samarbeid. 

Kommunestyret i Bø slutter seg til departementets forslag til lovendringer som muliggjør nye 
interkommunale samarbeidsordninger etter prinsippet om Samkommuner og Vertskommuner. 

 

 

  
0097/05  

HØRING - UTKAST TIL REGIONAL KULTURSTRATEGI FOR NORDLAND  

 

Forslag til vedtak: 

Styret for kultur- og oppvekst innstiller til kommunestyret å vedta: 

 

Bø kommune tar utkast til Regional kulturstrategi for Nordland til etterretning. 

 

Bø kommune ønsker at strategidokuentet i større grad gir rom for at verdien av sterk lokal (og 
regional) mobilisering, vilje og engasjement for prosjekter som omfattes av dette 
ansvarsområdet i seg selv bør tillegges stor betydning, nettopp for sin iboende 
samfunnsutviklende og identitetsskapende kraft. Dialog med og medvirkning / medskaping fra 
kommunene og befolkningen der er grunnlaget for å få til lokal utvikling i alle deler av 
nordland.  

 

Bø kommune vil påpeke at det kan legges sterkere vekt på utviklingen av  lokalt og regionalt 
kulturarbeid. 

 

Et lokalt/ regionalt initiativ som etablering av Ringelihorn sagn – og eventyrhule bør følges 
opp i fylkekommunale strategiplaner gjennom fyrtårnsatsingen. 

    

Bø  vil bruke endelig vedtatt strategidokument som et utgangspunkt ved revisjon av egen 
kulturplan og strategier.  

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

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

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Styret for kultur- og oppvekst innstiller til kommunestyret å vedta: 

 

Bø kommune tar utkast til Regional kulturstrategi for Nordland til etterretning. 

 

Bø kommune ønsker at strategidokumentet i større grad gir rom for at verdien av sterk lokal 
(og regional) mobilisering, vilje og engasjement for prosjekter som omfattes av dette 
ansvarsområdet i seg selv bør tillegges stor betydning, nettopp for sin iboende 
samfunnsutviklende og identitetsskapende kraft. Dialog med og medvirkning / medskaping fra 
kommunene og befolkningen der er grunnlaget for å få til lokal utvikling i alle deler av 
nordland.  

 

Bø kommune vil påpeke at det kan legges sterkere vekt på utviklingen av  lokalt og regionalt 
kulturarbeid. 

 

Et lokalt/ regionalt initiativ som etablering av Ringelihorn sagn – og eventyrhule bør følges 
opp i fylkekommunale strategiplaner gjennom fyrtårnsatsingen. 

    

Bø  vil bruke endelig vedtatt strategidokument som et utgangspunkt ved revisjon av egen 
kulturplan og strategier.  

 

 
0098/05  

HØRING - FORSLAG TIL STRATEGIPLAN FOR KULTURSAMARBEIDET I  

I VESTERÅLEN 2006 - 2010 : KULTUR FOR NYSKAPING  

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstiller til Kommunestyret å vedta; 

 

1. Kultur for nyskaping – strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2006-2010 tas til 
etterretning. 

2. Visjoner, målsetting og strategi nedfelt i Strategiplan for kultursamarbeidet i Vesterålen  

      2006-2010 legges til grunn i arbeidet med en ny kulturplan  for Bø. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstiller til Kommunestyret å vedta; 

 

1. Kultur for nyskaping – strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2006-2010 tas 
til etterretning. 

2. Visjoner, målsetting og strategi nedfelt i Strategiplan for kultursamarbeidet i 
Vesterålen  2006-2010 legges til grunn i arbeidet med en ny kulturplan  for Bø. 

 

 

  
0099/05  

HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 2006 - 2010 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for kultur -og oppvekst  innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Bø kommune slutter seg til forslag til regional bibliotekplan for Vesterålen og Lødingen 2006 -
2010.  
Planen er et godt arbeidsdokument som følger opp nasjonale utfordringer med tilhørende 
planer. Tiltak som vil kreve større økonomiske investeringer eller tilskudd skal fremmes som 
enkeltsaker.   

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 
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Vedtak: 

 

Hovedutvalg for kultur -og oppvekst  innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Bø kommune slutter seg til forslag til regional bibliotekplan for Vesterålen og Lødingen 2006 -
2010.  
Planen er et godt arbeidsdokument som følger opp nasjonale utfordringer med tilhørende 
planer. Tiltak som vil kreve større økonomiske investeringer eller tilskudd skal fremmes som 
enkeltsaker.   

 

 

  
0100/05  

DISPONERING AV INNTEKT FRA SALG AV BOLIG 

 

Forslag til vedtak: 

Salgsinntekt på kr. 430.000 for salg av gnr. 65 bnr 106 avsettes til ubundet kapitalfond. 

 

Det delegeres til rådmannen å foreta budsjettregulering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Salgsinntekt på kr. 430.000 for salg av gnr. 65 bnr 106 avsettes til ubundet kapitalfond. 

Det delegeres til rådmannen å foreta budsjettregulering. 

 

 

  
0101/05  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

DISPONERING AV OVERSKUDD I KAPITALREGNSKAPET 2003 

 

Forslag til vedtak: 

Overskudd i kapitalregnskapet for 2003 på kr 1.520.066,33 disponeres slik: 

 

1. Dekning av underskudd i 2004 kr.  1.002.105,28 

2. Avsetning til ubundet kapitalfond ”        517.961,05 

 

Det delegeres til rådmannen å foreta budsjettregulering i henhold til vedtak. 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Overskudd i kapitalregnskapet for 2003 på kr 1.520.066,33 disponeres slik: 

 

1.   Dekning av underskudd i 2004 kr.  1.002.105,28 

2. Avsetning til ubundet kapitalfond ”        517.961,05 

 

Det delegeres til rådmannen å foreta budsjettregulering i henhold til vedtak. 

 

 

 

  
0102/05  

LITLØY FYRSTASJON, TILBUD OM KJØP 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune ønsker ikke å kjøpe Litløy fyrstasjon 
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Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune ønsker ikke å kjøpe Litløy fyrstasjon 

 

 

  
0103/05 Unntatt offentlighet §5A 

BØ UNGDOMSSKOLE - VALG AV ENTREPRENØRER - B SAK 

 

 

(Behandlet i lukket møte hvor vedtaket er offentlig.) 

 

Forslag til vedtak: 

Behandling: 
 

Vedtak: 

Rådmannen delegeres myndighet til å inngå kontraktsforhandling og kontrakt med  

Sanne Spesialheiser AS, Ålesund. 

 

 

 

 

 
Møtet slutt kl. 18.40. 
 
 
 
 
Rett utskrift: 
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Postadresse:  
Bø kommune 
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Viggo Johnsen                   Grete F. Olsen                       Guttorm Veabø 
Ordfører                             Formannskapssekretær         Representant  


