
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 03.10.07 
Møtestart: 16.30 
Møteslutt: 19.00 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik 
 Sture Pedersen 
 Arne Andersen møtte for Kjell Richardsen 
 Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Konsulent Jan Eirik Selnes 
 Leder teknisk avdeling Asbjørn Holm 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 
 Sak 01/07 ble behandlet i styringsgruppen for Ringelihorn 
 (som er formannskapet + leder av hovedutvalget for kultur og oppvekst.) 
 Ingrid Lekven møtte som prosjektleder 

- Leder av hovedutvalget, Brith Unni Willumsen møtte ikke. 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Forslag fra ordfører: 
 Som tilleggssak føres opp:  
   

- Økonomisk støtte til tv-aksjonen 2007 
      -     Oppsigelse – forlik. B-sak 
      -     Prosesseminar for ungdom 
 
     Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
 
  Sture Pedersen 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 
 
0077/07 07/01132  

 REFERATER OG MELDINGER  
 
0001/07 07/01088 (styringsgruppesak) 

 STATUS RINGELIHORNPROSJEKTET - SEPTEMBER 2007   
 
0078/07 04/00478  

 LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL  
 
0079/07 07/01126 B-sak 

 BRØYTING - VALG AV ENTREPRENØR  
 
0080/07 07/01115 B-sak  

 NYE BØHEIMEN, FORTSETTELSE AV SAK NR 00/02497  
 
0081/07 07/00788  

 ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2007 SAMMEN FOR 
BARN 

 
0082/07 06/00977 B-sak  

 OPPSIGELSE - FORLIK 
 
0083/07 07/01149  

 PROSESSEMINAR FOR UNGDOM  
 
 
 
0077/07  

REFERATER OG MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ref. innstilling. 

 

I tillegg til utsendt referatlister orienterte rådmannen om: 

• KS Folkevalgtprogram 2007-2011 

• Samfinansieringsordning for utbygging av bredbånd i Nordland 

• Rapport fra tilsyn i Bø kommune 24.05.07 – systemrevisjon av kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap 

• Tilbakemelding på tilsynsbesøk fra fylkesmannen vedr. barnevernstjenesten 07.06.07 

• Avtale om kjøp av tjenester mellom MuseumNord, avd. Bø og Bø kommune. 

• Kommuneundersøkelsen om samfunnssikkerhet og beredskap 2007 –  svar fra Bø 
kommune 

• Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Bø kommune – Forslag 
og tentativ framdrift som tilsier et dokument klar for politisk behandling ultimo 
november. 

• Innkalling til møte i Vesterålen Vaktsentral vedr. opphør av eierskap 

• Oppnevning av kandidat til virkemiddelutvalg i forbindelse med interkommunal 
ordning om felles forvaltning av miljøvirkemidlene i landbruk og 
skogbrukskompetanse 

• Underskrevet avtale om felles forvaltning av nærings- og miljøvirkemidlene i 
landbruket og skogbrukskompetanse for kommunene i Lofoten og Vesterålen. 
Delegasjon fra rådmannen i Bø til rådmannen på Sortland i samsvar med avtalen som 
ble vedtatt av kommunestyret i sak 44/06. 

• Notat/tibud vedr. innkjøp av plankompetanse i forbindelse med 
forprosjekt/skisseforslag vannforsyning Guvåg/Røsnes/Haugsnes, Kobbvågen og 
nødvendig gjennomgang av Hovedplan vann – til sammen kr 264 450 inkl mva. 

 

I lukket møte orienterte ordfører om en interkommunal sak. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0001/07  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
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STATUS RINGELIHORNPROSJEKTET - SEPTEMBER 2007  

 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ref. innstilling. 

Prosjektleder Ingrid Lekven orienterte i saken og besvarte spørsmål. 

Budsjettreguleringsskjema ble utdelt i møtet og vedlegges protokollen 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Orienteringen tas til etterretning 

Budsjettregulering ihht. fremlagt skjema enstemmig vedtatt. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0078/07  

LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL 

 

Forslag til vedtak: 

Det arbeides videre med alternativ 1, nytt bygg på Forøya. 

Det utarbeides nye anbudsdokumenter, og det innhentes anbud som evalueres og legges fram 
for formannskapet. 

 

Behandling: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
Bø kommune 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Saksfremlegg ble utdelt i møtet. 

Jan Erik Selnes orienterte i saken. 

 

Forslag fra Sture Pedersen: 

Saken utsettes. 

Det tas ny kontakt med Willassen, Statoil-stasjonen. 

Formålet med ny kontakt er å gjenomgå dette tilbudet på nytt. 

Sture Pedersen velges fra formannskapet for å delta på møtet med Willassen. 

 

Votering: 

Forslag fra Pedersen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Saken utsettes. 

Det tas ny kontakt med Willassen, Statoil-stasjonen. 

Formålet med ny kontakt er å gjenomgå dette tilbudet på nytt. 

Sture Pedersen velges fra formannskapet for å delta på møtet med Willassen. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0079/07  

BRØYTING - VALG AV ENTREPRENØR 

 

Forslag til vedtak: 

Laveste anbyder Kjell Henriksen, velges som utførende entreprenør for brøyting de neste 3 år. 

Det delgeres til rådmann å inngå kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Selnes orienterte om prosessen i saken og besvarte spørsmål. 

 

Forslag fra Roy Andersen: 

Bø kommune utsetter vedtak av anbud på brøyting. Bø kommune kvalitetssikrer 
anbudsdokument ihht. andre løpende kontrakter. 

Bø kommune viderefører ”gjeldende” kontrakt og bruker opsjonsretten til våren 2008. 

Nytt revidert anbud kommer ut innen 01.05.08. 

 

Votering: 

Utsettelsesforslaget falt med 1 mot 4 stemmer. 

Ved votering over innstillingen ble denne enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Laveste anbyder Kjell Henriksen, velges som utførende entreprenør for brøyting de neste 3 år. 

Det delgeres til rådmann å inngå kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0080/07 Unntatt offentlighet §5 

NYE BØHEIMEN, FORTSETTELSE AV SAK NR 00/02497 

 

Forslag til vedtak: 

Det innstilles på at vi følger vår advokats anbefaling, og at det inngås forlik i saken med kr 
500 000 inkl. mva., som endelig oppgjør. 



 

 

BØ KOMMUNE 
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Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ref. innstilling. 

Konsulent Jan E. Selnes 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 innstilles på at vi følger vår advokats anbefaling, og at det inngås forlik i saken med kr 
500 000 inkl. mva., som endelig oppgjør. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0081/07  

ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2007 

SAMMEN FOR BARN 

 

Forslag til vedtak: 

TV-aksjonen 21. oktober 2007, som er tildelt UNICEF Norge, støttes med kr 10.000,-. 

Det delegeres til rådmannen å finne budsjettmessig dekning for beløpet. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

TV-aksjonen 21. oktober 2007, som er tildelt UNICEF Norge, støttes med kr 10.000,-. 

Det delegeres til rådmannen å finne budsjettmessig dekning for beløpet. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0082/07 Unntatt offentlighet §11 OPPSIGELSE 

 

Forslag til vedtak: 

1. Arbeidsgiver trekker oppsigelsen. 

2. Arbeidstaker sier frivillig opp sin stilling i Bø kommune med fratreden fra 2. oktober 
2007. 

3. Arbeidsgiver utbetaler også til arbeidstaker et vederlag på kr 60 000. Vederlaget 
utbetales i 2 avdrag. Et avdrag skal utbetales ved fylte 67 år og et avdrag ved fylte 68 
år. Ved eventuell død skal beløpet utbetales samlet på dødstidspunktet. Vederlaget 
konsumprisreguleres fra 1. oktober 2007 til tidspunktet for utbetaling. Det vil bli 
foretatt ordinært skattetrekk av beløpet. Det er ikke knyttet arbeidsplikt til beløpet. 

4. Arbeidsgiver erkjenner i ettertid at en nok kunne ha brukt mer tid på å tilrettelegge 
arbeidet for Tore Eriksen før han ble sykemeldt. 

5. Arbeidsgiver utferdiger en nøytral attest til arbeidstaker. 

6. Hver av partene bærer sine egne omkostninger. 

7. Forliksavtalen forutsetter Bø kommunes formannskaps samtykke. Dersom slikt 
samtykke ikke blir gitt, utsettes hovedforhandlingene i saken. 

8. Partene begjærer saken hevet som forlikt, og bortfaller forkynningen av 
hevingskjennelsen. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ref. innstilling. 

Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte i saken. 

Votering: 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

1. Arbeidsgiver trekker oppsigelsen. 

2. Arbeidstaker sier frivillig opp sin stilling i Bø kommune med fratreden fra 2. oktober 
2007. 

3. Arbeidsgiver utbetaler også til arbeidstaker et vederlag på kr 60 000. Vederlaget 
utbetales i 2 avdrag. Et avdrag skal utbetales ved fylte 67 år og et avdrag ved fylte 68 
år. Ved eventuell død skal beløpet utbetales samlet på dødstidspunktet. Vederlaget 
konsumprisreguleres fra 1. oktober 2007 til tidspunktet for utbetaling. Det vil bli 
foretatt ordinært skattetrekk av beløpet. Det er ikke knyttet arbeidsplikt til beløpet. 

4. Arbeidsgiver erkjenner i ettertid at en nok kunne ha brukt mer tid på å tilrettelegge 
arbeidet for Tore Eriksen før han ble sykemeldt. 

5. Arbeidsgiver utferdiger en nøytral attest til arbeidstaker. 

6. Hver av partene bærer sine egne omkostninger. 

7. Forliksavtalen forutsetter Bø kommunes formannskaps samtykke. Dersom slikt 
samtykke ikke blir gitt, utsettes hovedforhandlingene i saken. 

8. Partene begjærer saken hevet som forlikt, og bortfaller forkynningen av 
hevingskjennelsen. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0083/07  

PROSESSEMINAR FOR UNGDOM 

 

Forslag til vedtak: 

Det gjennomføres et prosesseminar på Bø ungdomsskole.  

Kostnadene innarbeides i fremtidig budsjettregulering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
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Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Det gjennomføres et prosesseminar på Bø ungdomsskole.  

Kostnadene innarbeides i fremtidig budsjettregulering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
 

TIL SLUTT I MØTET BA ROY ANDERSEN OM Å FÅ STILLE SPØRSMÅL: 
 

- Hvorfor er det så dårlig inneluft i sørfløya på Bø ungdomsskole? 
- Sikkerheten i forbindelse med vedlikehold av vannverk – status? 

 
Rådmann og ordfører besvarte spørsmålene. 
 
Følgende tilbud ble diskutert: 
 
Notat/tilbud vedr. innkjøp av plankompetanse i forbindelse med forprosjekt/skisseforslag 
vannforsyning Guvåg/Røsnes/Haugsnes, Kobbvågen og nødvendig gjennomgang av 
Hovedplan vann – til sammen kr 264 450 inkl mva. 
 
Enstemmig vedtatt at tilbudet iverksettes. 
 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
Viggo Johnsen                 Grete F. Olsen                 Sture Pedersen 
Ordfører                           Formannskapssekr.         Representant 


