
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 22.06.2021 

Tidspunkt: 09:00 -10:50 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Berit Hansen Medlem SP  
Sture Pedersen Leder H  
Jenny Tande Fagereng Medlem H  
Tom Tobiassen Medlem AP  
Geir-Viggo Pedersen Medlem H  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Linda Robertsen konsulent politisk sekr.etariat 
Gundar Jakobsen rådmann 
Andreas Nakkling Andersen teknisk sjef/brannsjef 
Frode Josefsen økonomisjef 
Gro-Marina Henriksen leder Nav 
Kurt Jarle Dahl helse- og omsorgssjef 
Finn Eirik Johnsen Nyheim nestleder eldrerådet 

 

Merknad i møte: 
 
Møte startet kl. 09:00 med befaring på brannstasjonen. 
Innkalling enstemmig godkjent. 
Sak 61/21 går ut. 
Saksliste enstemmig godkjent. 
 
 

 
 



 
 
    
 
 
 
 



Saksliste 
 

Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

 

RS 6/21 Muntlig informasjon til formannskapet  
PS 59/21 Prosjekt Brannstasjon  
PS 60/21 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

etablering av akvakulturanlegg ved Flagskallen 
 

PS 61/21 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS  
PS 62/21 Regulering av investeringsbudsjett 2021 - 1. tertial  
PS 63/21 Fusjon/salg av hele eller deler av Vesterålskraft AS  
 

RS 6/21 Muntlig informasjon til formannskapet 
Formannskapets behandling av sak 6/2021 i møte den 22.06.2021: 

 

Behandling: 

Ingen informasjon til formannskapet 

 

PS 59/21 Prosjekt Brannstasjon 

Formannskapets behandling av sak 59/2021 i møte den 22.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Brannstasjonen tilpasses der den er. 

Hjelpemiddelsentral - lager bygges ved Bøheimen. 

(Forlengelse av garasjeanlegg) 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Forslag fra Sture Pedersen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Brannstasjonen tilpasses der den er. 

Hjelpemiddelsentral - lager bygges ved Bøheimen. 

(Forlengelse av garasjeanlegg) 



PS 60/21 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 

akvakulturanlegg ved Flagskallen 

Forslag til vedtak 
Bø kommune opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021 i sak 20/2021, og klagen tas ikke til følge. 
Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling. 

Formannskapets behandling av sak 60/2021 i møte den 22.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021 i sak 20/2021, og klagen tas ikke til følge. 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling. 

PS 61/21 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Forslag til vedtak 
  

Ny selskapsavtale pr 1.1.21 for KomRev Nord IKS godkjennes. 

Formannskapets behandling av sak 61/2021 i møte den 22.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Saken utgår. 

 

Vedtak 



PS 62/21 Regulering av investeringsbudsjett 2021 - 1. tertial 

Forslag til vedtak 
Fremlagte investeringsbudsjett vedtas: 

 

  

  

  

  

Finansiering av investeringsbudsjettet 



 

  

Formannskapets behandling av sak 62/2021 i møte den 22.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Fremlagte investeringsbudsjett vedtas: 



 

  

  

  

  

Finansiering av investeringsbudsjettet 



 

PS 63/21 Fusjon/salg av hele eller deler av Vesterålskraft AS 

Forslag til vedtak 
a. Bø kommune gir sin tilslutning til at Vesterålskraft AS godtar budet fra Troms Kraft AS.  

b. Deler av vederlaget som Vesterålskraft AS mottar for aksjene i Vesterålskraft Nett AS skal 
gjøres opp slik at Vesterålskraft AS blir eier av 2 % av aksjene i Arva AS. Den resterende delen av 
vederlaget for aksjene i Vesterålskraft Nett AS og hele vederlaget for Vesterålskraft Produksjon 
AS skal mottas som kontantoppgjør.  

c. Bø kommune ber styret i Vesterålskraft AS foreta avklaringer og sluttføre forhandlinger om 
nødvendige avtaler og annen transaksjonsdokumentasjon. 

Formannskapets behandling av sak 63/2021 i møte den 22.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Sture Pedersen 1. Bø kommune ber Vesterålskraft kjøpe ekstern kompetanse for å 

gjennomgå nullalternativet hva gjelder nettselskapet. 

2. Ordfører i Bø sammen med øvrige eiere tar kontakt med Andøy 

Energi og Trollfjord kraft sine eiere for å vurdere muligheten for 

sammenslåing til et selskap i Vesterålen. 

3. Bø kommunestyre utsetter saken og tar den opp til 

realitetsbehandling i løpet av august 2021 sammen med resultatet av 

pkt. 1 og 2. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering  

Forslag fra Sture Pedersen enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

1. Bø kommune ber Vesterålskraft kjøpe ekstern kompetanse for å gjennomgå nullalternativet 

hva gjelder nettselskapet. 

2. Ordfører i Bø sammen med øvrige eiere tar kontakt med Andøy Energi og Trollfjord kraft sine 

eiere for å vurdere muligheten for sammenslåing til et selskap i Vesterålen. 

3. Bø kommunestyre utsetter saken og tar den opp til realitetsbehandling i løpet av august 

2021 sammen med resultatet av pkt. 1 og 2. 
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