
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 11.02.04

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede:

Ordfører Viggo Johnsen
Sture Pedersen
Berit Hansen
Guttorm Veabø møtte for Anne Ma. Vik
Jan Andersen møtte for Hilde Nilsen 
Svein Helge Martinussen møtte kl. 16.00 i sak 0013/04

Dessuten møtte: 

Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Kontorsjef Arvid Pedersen
Skolesjef Gundar Jakobsen
Ingeniør Jan E. Selnes
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Tiltakskonsulent Arne Osnes

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig godkjent.

Til saksliste:
Forslag fra ordfører:

Som tilleggssak føres opp:

- Etablering av permanente nasjonale registreringsarbeidsplasser - 
Søknad om prosjektmidler.

Berit Hansen utpekes til å underskrive protokollen.

Votering:
Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0009/04 04/00158 
REFERATER OG MELDINGER 

0011/04 04/00215 
BØ UNGDOMSSKOLE - BRANNSKADE

0012/04 01/02316 
ETABLERING AV FELLES 110-SENTRAL FOR MIDTRE HÅLOGALAND 
POLITIDISTRIKT
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0013/04 04/00227 
LEIEAVTALE - LOKALER STRAUME DAGSENTER (PRODUKSJONSSKOLEN) 

0014/04 04/00229 
FORPROSJEKT - ETABLERING AV LOKALER TIL SATS (SAMORNDING AETAT - 
TRYGDEKONTOR,SOSIALKONTOR)

0015/04 04/00220 
PETROLEUMSVIRKSOMHET I VÅRT NÆROMRÅDE ORGANISERING AV EVENT. 
INNSATS

0016/04 02/02031 
ETABLERING AV PERMANENTE NASJONALE REGISTRERINGSARBEIDSPLASSER 
SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER

0010/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:
Ref. innstilling.

Rådmann og ordfører orienterte om :
- KIKS
- Referat fra Arbeidsutvalgsmøte Vesterålen Regionråd, 02.02.04.
- Handlingsplan i forbindelse med opphør av differensiert arbeidsgiveravgift.
- Skatteinngang januar måned 2004.
- Melding fra fylkesmannen, datert 16.01.04, om fylkesmannens vurdering av 
kommunebudsjettet for 2004.
- Ang. utsending av materiell på e-post til rådsmedlemmene.

Sture Pedersen stilte spørsmål om situasjonen ved Bøheimen, som rådmannen og 
ingeniør Selnes besvarte.

Plan- og ressurssjef orienterte om foreløpig regnskapstall for 2003.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

0011/04 
BØ UNGDOMSSKOLE – BRANNSKADE

Forslag til vedtak:
1. Vedtak i sak 32/03 oppheves jfr.vedtak i formannskapet sak 3/04.

2. Det utarbeides et enkelt skisseprosjekt for ny skole som på best mulig måte 
utnytter eksisterende arealer tilknyttet Steine skole og leide arealer i Bøhallen.
- Prosjektet skal vise : arealbehov
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kostnader
utforming

og skal ivareta de krav som settes til en god skole.

Utarbeiding av skisseprosjektet gjennomføres i nært samarbeid med berørte 
parter.

3. Skisseprosjektet fremlegges for kommunestyret helst 29. mars alternativt 
26.april 2004. 

4. Kostnadene for å få utarbeidet skisseprosjektet belastes forsikringsoppgjørets 
skjønnspott.

Behandling:

Ref. innstilling.
Forslag fra ordfører:

Viser til vedtak i sak 0032/03.
Arbeidet med prosjektering for rehabilitering /gjennoppbygging av Bø 
ungdomsskole igangsettes snarest.

Målsettingen for arbeidet er:
- å sikre nødvendig byggeteknisk standard
- å skaffe tidsmessige skolelokaler
- å sikre optimal utnyttelse av arealene
- å redusere kostnadene til driften
- å ivareta ansattes rettigheter

Arbeidet gjennomføres innenfor tidligere vedtatte rammer og finansiering, med 
tillegg av forsikringsoppgjør.
Gjennomføringsplan fremlegges for kommunestyret.

Berit Hansen ba om gruppemøte som ble innvilget.

Votering:
Ref. innstillingen.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra ordfører, ble ordførers 
forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Viser til vedtak i sak 0032/03.
Arbeidet med prosjektering for rehabilitering /gjennoppbygging av Bø 
ungdomsskole igangsettes snarest.

Målsettingen for arbeidet er:
- å sikre nødvendig byggeteknisk standard
- å skaffe tidsmessige skolelokaler
- å sikre optimal utnyttelse av arealene
- å redusere kostnadene til driften
- å ivareta ansattes rettigheter

Arbeidet gjennomføres innenfor tidligere vedtatte rammer og finansiering, med 
tillegg av forsikringsoppgjør.

Gjennomføringsplan fremlegges for kommunestyret.
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0012/04 
ETABLERING AV FELLES 110-SENTRAL FOR MITRE HÅLOGALAND
POLITIDISTRIKT

Forslag til vedtak:
1. Bø kommune deltar i etableringen av Midtre-Hålogaland 110 sentral IKS.

2. Forslag til selskapsavtale for Midtre-Hålogaland 110-sentral datert 05.11.03 
vedtas under forutsetning av endring til at selskapet etableres på 
stiftelsestidspunktet som 110 – sentral med bemanning iht. gjeldene lover og 
forskrifter.

3.Overordnede mål/budsjett for selskapet vedtas ikke nå. Det forutsettes at dette 
framlegges av representantskapet.

4.Følgende velges til å representere kommunen i selskapet:

Fast representant: ---------------------------------------

Vararepresentant: ---------------------------------------

Behandling:

Ref. innstillingen.

Sture Pedersen ba administrasjonen utarbeide et tillegg til foreliggende forslag 
hvor kommunens holdning til det som har skjedd gjennspeiles.

Votering:
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bø kommune beklager sterkt at sentrale beslutninger på nytt, og unødvendig, har 
fratatt en distriktskommune kompetansekrevende arbeidsoppgaver. Vesterålen 
Vaktsentral har i over 20 år vært brannvarslingssentral og har opparbeidet 
omfattende kunnskap og erfaring på denne type alarmhåndtering. Flytting av 
tjenesten til Narvik er heller ikke påvist å medføre en kvalitativt bedre tjeneste. En 
del av forventningene til samling av 110-tjenesten var også at det skulle bli lavere 
kostnader for kommunene. Så langt er det en økning i kostnadene som er blitt 
presentert for kommunene.
For Bø kommune betyr omleggingen at gode arbeidsplasser, innenfor en 
virksomhet som har levert avstandsuavhengige tjenester av høy kvalitet, blir 
truet. Ekstra distriktsfiendtlig blir vedtaket ved at det ikke er påvist vektige faglige 
begrunnelser for vedtaket. 
Beslutningen om samling av 110-tjenester i Narvik har dermed ikke medført 
påviselig kvalitetsforbedring på tjenester, men har på den andre siden så langt 
svekket grunnlaget for 9 arbeidsplasser i Bø, og påførte de enkelte kommuner i 
politisdistriktet høyere kostnader.
Bø kommune beklager sterkt sentrale organers aktive medvirkning til uttynning av 
distriktskommuner, men må bare akseptere at beslutning er fattet. På denne 
bakgrunn fatter Bø kommunestyre følgende vedtak:

1. Bø kommune deltar i etableringen av Midtre-Hålogaland 110 sentral IKS.

2 Forslag til selskapsavtale for Midtre-Hålogaland 110-sentral datert 05.11.03 
vedtas under forutsetning av endring til at selskapet etableres på 
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stiftelsestidspunktet som 110 – sentral med bemanning iht. gjeldene lover og 
forskrifter.

3. Overordnede mål/budsjett for selskapet vedtas ikke nå. Det forutsettes at dette 
framlegges av representantskapet.

4. Følgende velges til å representere kommunen i selskapet:

Fast representant: Ordfører
Vararepresentant: Varaordfører

0013/04 
LEIEAVTALE - LOKALER STRAUME DAGSENTER (PRODUKSJONSSKOLEN)

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget om å flytte dagens Produksjonsskole til 
Fellesbygget AS.

2. For 2004 innarbeides økte kostnader i 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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