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Møtested Kommunestyresalen

Tilstede: 
Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Berit Hansen
Sture Pedersen
Håkon Ulriksen møtte for Kjell Richardsen

Dessuten møtte: 
Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Kontorsjef Arvid Pedersen
Prosjektleder Tor Arntzen

Til innkallingen: 
Innkallinga enstemmig godkjent.

Til saksliste: 
Forslag fra ordfører:
Som tilleggssak føres opp:

Søknad om kjøp av tilleggstomt til gnr. / bnr. 19/255 på Vinje.

Håkon Ulriksen ba om å få fremme spørsmål i møtet.

Berit Hansen ble utpekt til å underskrive protokollen.

Votering:
Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0011/05 05/00259 
REFERATER OG MELDINGER 

0012/05 05/00260 
100-ÅRS MARKERING - DRØFTING 

0013/05 05/00261 
UTBYGGING BØHEIMEN - ORIENTERING. 

0014/05 04/00478 
LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL 

0015/05 05/00128 
NÆRINGS- OG MILJØVIRKEMIDLENE I LANDBRUKET - STRATEGISK PLAN FOR 
LOFOTEN OG VESTERÅLEN

0016/05 04/00785 
KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET 
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0017/05 02/00911 
KAI 4, STEINESJØEN - OPPSTART AV PROSJEKT 

0018/05 02/00911 B-sak
KAI 4, STEINESJØEN - VALG AV ENTREPRENØR 

0021/05 04/01461 
SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR/BNR 19/255 PÅ VINJE 

0011/05 
REFERATER OG MELDINGER 

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:

Ref. innstilling.
Det ble stilt spørsmål vedr. legevaktordningen: normen med 6,5 mil. avstand, 
samt at oppgradering av ambulansetjenesten skulle være på plass før ny 
ordningen skulle iverksettes, evaluering av ordninga og muligheten for at 
ambulansepersonalet gir en uttalelse.
Evaluering forventes å skje etter 1år. 

Ordfører orienterte fra Regionrådets behandling av saken, og kommunenes 
ansvarsforhold. 
Videre orienterte ordfører om:

- Kvotefond i Bø
- Skatteetatens kontrollrapport for skatteoppkreverfunksjonen 2004
- Veterinærvakten – sammenslåing av vaktområder
- Rapport om kultursatsingen for eldre i Nordland.

Spørsmål fra Håkon Ulriksen om hva som skjer i forhold til saken om 
godtgjørelsesregulativet.

Sture Pedersen stilte spørsmål om rutiner ved kunngjøring av offentlige møter, og 
viste til avisoppslag i dagspressen.

Rådmannen besvarte spørsmålene og orienterte videre om:

- K-sekretariat og revisjonsordningen
- Omdanning av KLP-forsikring
- Møte med fylkeskommunen for om mulig å bli omstillingskommune.
- Status forsikring orientering v/kontorsjefen
- Regnskapsavslutning

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

0012/05 
100-ÅRS MARKERING – DRØFTING
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Forslag til vedtak:

Behandling:

Ref. skriv fra kulturkonsulenten, datert 17.02.05.

Ref. forslag fra ordfører:

Votering:
Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet (komiteen for frigjøringsjubileet) takker ja til ideen/invitasjonen 
som er presentert i skrivet fra kulturkonsulenten datert 17.02.05. hva angår felles 
arrangement under ”Reginedagan”.
Det økonomiske delen av samarbeidet behandles som egen sak senere.

0013/05 
UTBYGGING BØHEIMEN - ORIENTERING.

Forslag til vedtak:
Behandling:
Byggelder Tor Arntzen orienterte om framdrift, økonomi og avvik.

Rådmannen orienterte om dispensasjonssøknad for utvidet bruk av heis, og om 
kostnader (ca. 60.000) til møblering av leilighet på Bøheimen som kommunen skal 
disponere.

Rådmannen orienterte også om at det ble satt fokus og arbeidskraft inn på 
prosjektet i sluttfasen slik at andre prioriterte oppgaver må utsettes. Både 
byggeleder og rådmannen understreket utfordringene som følger av å kombinere 
et byggeprosjekt med drift av sykehjem, fysioterapi, helseavdeling, sosialkontor, 
trygdekontor osv. Fare for brudd på rutiner og prosedyrer. Sykehjemmet har 
spesielle utfordringer i forhold til press om overbelegg.

Kontorsjefen orienterte om status i saken vdr. krav mot prosjekteringsgruppen, 
anke til lagmansretten. 

Votering:
Orienteringen enstemmig vedtatt til orientering.

Vedtak:
Orienteringen tatt til orientering.

0014/05 
LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL

Forslag til vedtak:
Innstilling til formannskapet:

Realisering av brannstasjon/lager Uteseksjonen vedtatt i budsjettet for 2005 
realiseres etter alternativ 4a innenfor en kostnadsramme på kr. 2.064.000.

Prosjektet finansieres slik:

Lånemidler kr. 1.500.000
Driftsmidler ” 413.000
Fondsmidler ” 151.000

Side 3 av 5Bø kommune

26.11.2013http://old.boe.kommune.no/side_skrivut.asp?S=914



Sum kr. 2.064.000

Behandling:

Ref. inntilling.
(Enighet om at det oppfattes som en selvfølge at det ryddes i uteseksjonen sitt 
område på Forøya så snart nybygg står ferdig.)
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Innstilling til formannskapet:

Realisering av brannstasjon/lager Uteseksjonen vedtatt i budsjettet for 2005 
realiseres etter alternativ 4a innenfor en kostnadsramme på kr. 2.064.000.

Prosjektet finansieres slik:

Lånemidler kr. 1.500.000
Driftsmidler ” 413.000
Fondsmidler ” 151.000
Sum kr. 2.064.000

0015/05 
NÆRINGS- OG MILJØVIRKEMIDLENE I LANDBRUKET - STRATEGISK PLAN 
FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN

Forslag til vedtak:
1. Hovedutvalget slutter seg til de faglige vurderinger og forslag til behandling av 
planen.
2. Det forutsettes at Strategisk plan for bruk av nærings- og miljøvirkemidlene i 
landbruket 2005 - 2008 oppfattes som en delplan for vår kommunes arealplan.

Behandling:

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til de faglige vurderinger og forslag til behandling av 
planen.
2. Det forutsettes at Strategisk plan for bruk av nærings- og miljøvirkemidlene i 
landbruket 2005 - 2008 oppfattes som en delplan for vår kommunes arealplan.

0016/05 
KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET

Forslag til vedtak:
Behandling:

Inntekter / utgifter for den enkelte kommune på side 10. Hva er grunnen til at Bø 
har så høy inntektspost sammenlignet med andre kommuner.

Forslag fra Sture Pedersen:
Bø kommune tar kommunestrukturprosjektet til etterretning.
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Bø kommune ønsker å sette fokus på regionalt samarbeid. Regionalt samarbeid 
kommunene imellom er den beste løsningen for region Vesterålen.

Formannskapene i Vesterålen bes samlet for å utarbeide en arbeidsplattform som 
synliggjør kostnadsbesparelser for kommunene som så fremlegges for 
kommunestyrene. Det regionale samarbeid må oppgraderes til et mye tettere 
samarbeid.

Votering:
Forslag fra Pedersen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bø kommune tar kommunestrukturprosjektet til etterretning.

Bø kommune ønsker å sette fokus på regionalt samarbeid. Regionalt samarbeid 
kommunene imellom er den beste løsningen for region Vesterålen.

Formannskapene i Vesterålen bes samlet for å utarbeide en arbeidsplattform som 
synliggjør kostnadsbesparelser for kommunene som så fremlegges for 
kommunestyrene. Det regionale samarbeid må oppgraderes til et mye tettere 
samarbeid.

0017/05 
KAI 4, STEINESJØEN - OPPSTART AV PROSJEKT

Forslag til vedtak:
Det vedtas oppstart av prosjekt nr. 435 Kai 4 Steinesjøen, slik at prosjektet kan 
komme til utførelse. 
Det delegeres til rådmannen å utpeke prosjektansvarlig og om nødvendig opprette 
en egen byggekommite.
Behandling:

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.

Vedtak:
Saken utsatt.

0018/05 B-sak.
KAI 4, STEINESJØEN - VAL 

Sist oppdatert: 28.2.2005
Publisert av: alwr 
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