
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
Møtested Kommunestyremøte 
Møtedato: 02.05.07 
Møtestart: Kl. 17.00 
Møteslutt: Kl. 19.30 
 
Tilstede: Viggo Johnsen 
 Anne Ma. Vik 
 Sture Pedersen 
 Kjell Richardsen 
 Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Forslag fra ordfører: 
 Som tilleggssak oppføres: 
 Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell 

 

 Votering: 
 Sakslisten med foreslått endring enstemmig vedtatt. 
 
 Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen 
 
 
 
 
 
 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 

saksnr. Tittel 
 
0028/07 07/00552  

 REFERATER OG MELDINGER  
 
0029/07 07/00378  

 NAV-REFORMEN: FORSLAG TIL PROSJEKTAVTALE  
 
0030/07 04/00478  

 LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL  
 
0031/07 05/01337 B-sak 

 ETABLERING AV DIGITALISERINGSARBEIDSPLASSER  
 
0032/07 04/00478 B-sak  

 ANBUD LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL  
 
 
0028/07  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling.  

 

I tillegg til utsendt referatliste ble det orientert om: 

- Møte mellom kommunen og Nordland fylkeskommune vedrørende omstilling og  

  videregående skole 



 

 

BØ KOMMUNE 
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- Skriv fra Vesterålen regionråd til Nordland Fylkeskommune:  RDA – anmodning om  

   sluttutbetaling kr. 32.000 og kr. 100.000 vedrørende prosjektet ”Ringelihorn”. 

-  Skriv fra regionrådet til Nordland fylkeskommune, datert 23.04.07: Fergesambandet              

   Lødingen – Bognes etter ferdigstillelse av Lofast. 

-  Invitasjon til seminar om forslag til planprogram for ”Fylkesdelplan for etablering av  

   vindmøller i Nordland” i Bodø, mandag 14. mai. 

-  Pensjonspremie for tidligere ansatte ved Vesterålen Interkommunale Plankontor. 

-  Eiermøte i Vesterålskraft  

-  Møte om deltakelse i vindkraftprosjekt 

 

Sture Pedersen viste til annonse i avisen med kriterier for å søke tilskudd /støtte fra ”BØKS”. 

Han signaliserte at ut fra formuleringa av annonsen,  må kommunen ha tilbud om lokal støtte 
til dem som trenger hjelp til å skive søknadene. 

Richardsen etterspurte om det var ansatt folk til å betjene BØKS-kontor i Bø. 

 

I møtet ble oversikt over ”Status investeringsprosjekter pr. 13.04.07” utdelt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Enstemmig vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0029/07  

NAV-REFORMEN: FORSLAG TIL PROSJEKTAVTALE 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Formannskapet i Bø vedtar foreliggende forslag til prosjektavtale mellom Bø kommune og 
NAV Nordland.  

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Formannskapet i Bø vedtar foreliggende forslag til prosjektavtale mellom Bø kommune og 
NAV Nordland.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0030/07  

LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det forelå ingen forslag til vedtak før møtet. 

 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. kommunestyrets oppdrag om å gjøre saken rimelig og nøkternt. 

 

Det er innkommet tilbud fra Willassen og Gaasland. 

Richardsen etterspurte forholdet med intensjonsavtale med Nordlandsykehuset i forhold til 
Hålogalandssykehuset. 

Ordfører orienterte om status med avtalen. 
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Ordfører / rådmann oppsummerte: 

 

Administrasjonen skal jobbe prosjektet videre ut fra realitetene: 

- Vi har 2 tilbud. Det kan være flere? 

- Foreliggende tilbud er et forhandlingsutgangspunkt. 

- Kommunens behov er et skjønn etter hvor vi velger å legge lista. Endelig fasit 
foreligger ikke. Absolutte krav og skjønn må tydeliggjøres / avklares. 

- Bygge selv eller kjøpe er alternativene man skal jobbe videre med. 

- Tidsperspektivet viktig. 

 

Rent praktisk jobbe videre med prosjektet, vurdere innkomne tilbud. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Enstemmig vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Administrasjonen skal jobbe prosjektet videre ut fra realitetene: 

- Vi har 2 tilbud. Det kan være flere? 

- Foreliggende tilbud er et forhandlingsutgangspunkt. 

- Kommunens behov er et skjønn etter hvor vi velger å legge lista. Endelig fasit 
foreligger ikke. Absolutte krav og skjønn må tydeliggjøres / avklares. 

- Bygge selv eller kjøpe er alternativene man skal jobbe videre med. 

- Tidsperspektivet viktig. 

 

Rent praktisk jobbe videre med prosjektet, vurdere innkomne tilbud. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Guttorm Veabø ba om permisjon som ble innvilget fra kl.18.30. 
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0031/07 Unntatt offentlighet §6 

ETABLERING AV DIGITALISERINGSARBEIDSPLASSER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ved eventuell tildeling av registreringsarbeidsplasser for ”Nasjonalt senter for digitalisering av 
vitenskapelige-kulturhistoriske samlinger og arkiver med relevans for forskning, utdanning, 
forvaltning og allmennheten” ”DigForsk”, vil Bø kommune om mulig integrere disse 
arbeidsplassene i Vesterålen Vaktsentral. 

 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Sture Pedersen ble erklært habil til å delta i behandling av saken. 

Ref. innstilling. 

Ordfører orienterte om viktig forestående møte i Oslo 8. mai, og tiltakskonsulenten orienterte 
om lokalt styremøte med eiere. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Ved eventuell tildeling av registreringsarbeidsplasser for ”Nasjonalt senter for digitalisering av 
vitenskapelige-kulturhistoriske samlinger og arkiver med relevans for forskning, utdanning, 
forvaltning og allmennheten” ”DigForsk”, vil Bø kommune om mulig integrere disse 
arbeidsplassene i Vesterålen Vaktsentral. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 
0032/07 B-SAK 

ANBUD - LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL 
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Forslag til vedtak: 

Det vises til § 13.1 (1, 2, 3)”oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig 
virkning dersom det foreligger en saklig grunn” 

 

Innkomne anbud er vesentlig over budsjettert. Anbudskonkurransen avlyses. 

 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ordfører orienterte i saken. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Det vises til § 13.1 (1, 2, 3)”oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig 
virkning dersom det foreligger en saklig grunn” 

 

Innkomne anbud er vesentlig over budsjettert. Anbudskonkurransen avlyses. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Orientering  i lukket møte ved rådmannen om: 

- Problematikk vedrørende liggekai. 

- Om nyproduksjon av biprodukter innen fiskeindustrien 

 

Rett utskrift: 
 
Viggo Johnsen              Anne Ma. Vik                   Grete F. Olsen 
Ordfører                        Representant                      Formannskapssekretær 


