
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 21.04.04

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede: 
Anne Ma. Vik
Sture Pedersen
Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen
Hilde Nilsen
Berit Hansen (ble permittert etter referater og meldinger p.g.a akuttutrykking)

Dessuten møtte: 
Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Tiltakskonsulent Arne Osnes
Kontorsjef Arvid Pedersen

Varaordfører ledet møtet.

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig godkjent.

Til saksliste: 
Forslag fra møteleder:
Følgende tilleggssaker føres opp på sakslisten og behandles etter referater og 
meldinger:

04/00491 B-sak
SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 

04/00570 B-sak
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD/LÅN 

04/00451 B-sak
ORIENTERING OM VIDERE DRIFT, SØKNAD OM 
DRIFTSTILSKUDD FOR 2004 

Guttorm Veabø ble utpekt til å underskrive protokollen.

Votering:
Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0037/04 04/00604 
REFERATER OG MELDINGER 

0038/04 04/00229 
FORSLAG TIL FORPROSJEKT - ETABLERING AV SATS I BØ KOMMUNE 

0039/04 04/00400 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRUK AV FOTBALLHALL REF. SAK 00/03238, SAK 01/ 
00052, 01/00502 OG 03/00443
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0040/04 03/01657 
PARTNERSKAPSAVTALE NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

0041/04 02/00911
KAI 4, STEINESJØEN 

0042/04 04/00595
KAI HOVDEN 

0043/04 04/00491 B-sak
SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 

0044/04 04/00570 B-sak
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD/LÅN 

0045/04 04/00451 B-sak
ORIENTERING OM VIDERE DRIFT, SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2004 

0037/04 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:

I møtet ble det orientert om:
- Skatteinngangen pr. mars 2004.
- Referat fra Vesterålen Regionråds årsmøte 2004.
- Referat fra Vesterålen Regionråds arbeidsutvalgsmøte 16.04.04.
- Referat fra generalforsamling Hadselfjordtunnelen A/S 23.03.04.

Sture Pedersen viste til åpningen av nye Bøheimen i går, og fremmet følgende 
spørsmål:
Hvem har bestemt at beboerne ikke får henge opp bilder på veggene på annen 
måte enn etter snorer fra taket? Hvem har fattet vedtak om at de heller ikke får 
benytte matter eller tepper på gulvet på rommene sine? Beboerne betaler for seg, 
så dette virker urimelig og utrivelig.

Rådmannen undersøker saken.
Rådmannen orienterte videre om begrenset vikarbruk i kommunen.

Når det gjelder politikeropplærinen etterlyste Sture Pedersen diskusjonen 
formannskapet skulle ha om hva opplæringen skulle inneholde, samt ei formell 
innkalling med dato, tid og sted til denne opplæringa. Korte tidsfrister på 
møteinnkallinger gjør det vanskelig for mange å stille opp. Han viste dessuten til 
møte i Hadsel den 5. og 6. mai. 2004 hvor hele administrasjonsutvalget er 
påmeldt. (Sture Pedersen meldte forfall til politikeropplæringen.)

Rådmannen minnet om at formannskapsmøtet det 12. mai vil bli et heldagsmøte 
fra kl. 09.00 til 15.00.

Vedtak:

Referater og meldinger tatt til orientering.
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0038/04 
FORSLAG TIL FORPROSJEKT - ETABLERING AV SATS I BØ KOMMUNE

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar realisering av lokaler til SATS-prosjektet i Nye Bøheimen 
i tråd med foreliggende forprosjektet og premisser i saksutredningen.
2. Kostnadene med prosjektet finansieres gjennom ”Strategisk næringsfond 
(ubundet kapitalfond)”. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med aktuelle leietakere om husleie og 
vilkår for øvrig. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med aktuelle entreprenører om 
gjennomføring av prosjektet, eventuelt å utlyse det på anbud. 
5. Det delegeres til rådmannen å foreta budsjettregulering.

Behandling:

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1 Kommunestyret vedtar realisering av lokaler til SATS-prosjektet i Nye Bøheimen 
i tråd med foreliggende forprosjektet og premisser i saksutredningen.
2 Kostnadene med prosjektet finansieres gjennom ”Strategisk næringsfond 
(ubundet kapitalfond)”. 
3 Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med aktuelle leietakere om husleie og 
vilkår for øvrig. 
4 Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med aktuelle entreprenører om 
gjennomføring av prosjektet, eventuelt å utlyse det på anbud. 
5 Det delegeres til rådmannen å foreta budsjettregulering.

0039/04 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRUK AV FOTBALLHALL
REF. SAK 00/03238, SAK 01/ 00052, 01/00502 OG 03/00443

Forslag til vedtak:

Bø kommune og FK Luna inngår vedlagte avtale om vederlag for gratis trening for 
barn og unge på kunstgressbanen og i Lunahallen. 
Kr. 37.000,- i merutgifter som dette innebærer for Bø kommune dekkes i 2004 
innenfor kulturetatens ramme. Videre fremover innarbeides beløpet i 
økonomiplanen.

Behandling:

Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken.
Ref. hovedutvalgets behandling i møte 19.04.04. hvor avtaleteksten ble foreslått 
noe endret.

Forslag fra Hilde Nilsen:

Utsettelsesforslag.
Med bakgrunn i de alvorlige konsekvensene dette tiltaket, som skal gå over mange 
år, kan få for det øvrige kulturlivet i kommunen, sendes saken tilbake til 
administrasjonen.
Formannskapet ber om å få saken tilbake med en konsekvensutredning hvor man 
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ser på hva dette betyr for satsningen på ungdomshuset / ungdomsleder, 
menighetsarbeidet blant ungdom, konsekvensen for Bøhallen og de aktivitetene 
som foregår der, sang, musikk og danseaktiviteter, samt de øvrige 
forsamlingshusene i kommunen.
Formannskapet ønsker også en oppstilling om hvor mange barn og unge som 
deltar i de forskjellige aktiviteter. Dette for å få en oversikt og sikre seg mot at 
man ikke deler ut mesteparten av midlene på et fåtall av aktørene.

Forslag fra Sture Pedersen:
Saken videresendes kommunestyret til realitetsbehandling da flere 
saksopplysniger mangler.

Votering:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.
Med bakgrunn i de alvorlige konsekvensene dette tiltaket, som skal gå over mange 
år, kan få for det øvrige kulturlivet i kommunen, sendes saken tilbake til 
administrasjonen.
Formannskapet ber om å få saken tilbake med en konsekvensutredning hvor man 
ser på hva dette betyr for satsningen på ungdomshuset / ungdomsleder, 
menighetsarbeidet blant ungdom, konsekvensen for Bøhallen og de aktivitetene 
som foregår der, sang, musikk og danseaktiviteter, samt de øvrige 
forsamlingshusene i kommunen.
Formannskapet ønsker også en oppstilling om hvor mange barn og unge som 
deltar i de forskjellige aktiviteter. Dette for å få en oversikt og sikre seg mot at 
man ikke deler ut mesteparten av midlene på et fåtall av aktørene.

0040/04 
PARTNERSKAPSAVTALE NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Forslag til vedtak:
Bø kommune innvilger rammebeløp på kr 31.600. til finansiering av kommunens 
andel i partnerskapsprosjektene. Det forutsettes at de øvrige kommunene i 
regionen bevilger tilskudd som beskrevet i planen. 
Rammebeløpet belastes ”Tilskudd Strategisk Næringsfond”.

Behandling:
Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bø kommune innvilger rammebeløp på kr 31.600. til finansiering av kommunens 
andel i partnerskapsprosjektene. Det forutsettes at de øvrige kommunene i 
regionen bevilger tilskudd som beskrevet i planen. 
Rammebeløpet belastes ”Tilskudd Strategisk Næringsfond”.

0041/04 
KAI 4, STEINESJØEN

Forslag til vedtak:
Prosjektering av prosjektet og innhenting av anbud/tilbud igangsettes.

Behandling:
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Ref. innsti 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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