
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 16.05.2013 
Møtestart: Kl. 12.00. 
Møteslutt: Kl. 15.30. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Sunniva Dahl fikk perm fra kl. 13.00.  
 Tom Tobiassen 
 Anne Ma. Vik møtte kl. 12.20 
 Tor Andersen 
  
 Arne Fr. Andersen var innkalt som vara for Sunniva Dahl etter kl. 13.00, 

men møtte ikke.  
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
  
 Fra Eldrerådet Fredrik Schreier 
 Skole og barnehagesjef Gundar Jakobsen 
 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Teknisk sjef Einar Botnmark 
 Prosjektleder Monica Jakobsen 
 Næringskonsulent Arne Osnes 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
  
 Til sakslisten:  
 
 Forslag fra ordfører: 
 Sak 35/13 behandles først i møtet. 
 
 Som tilleggssak oppføres  

- Rammetimetall 2013-2014  
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 Votering: 
 Sakslisten med tilleggssak enstemmig vedtatt. 
 
 
 Tom Tobiassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
27/13 13/73  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
28/13 12/455  
 BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
29/13 13/212  
 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT, 

EIDET GNR/BNR 66/34, GARASJE DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN I EIDETSJØEN BYGGEFELT 

 
30/13 13/242  
 SØKNAD OM ETABLERING AV FLYTEBRYGGE PÅ GNR/BNR 3/95   
 
31/13 13/251  
 TV-AKSJONEN 2013: LOKAL AKSJONSKOMITE 
 
32/13 13/251  
 TV-AKSJONEN 2013: TILSKUDD 
 
33/13 13/259  
 FORSLAG PÅ SAMISK NAVN PÅ BØ KOMMUNE HØRINGSNOTAT 
 
34/13 13/263  
 RETNINGSLINJER STARTLÅN BØ KOMMUNE  
 
35/13 13/270  
 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR/BNR 36/168 - BO LIG 

OG GARASJE  
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8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 
 
 
36/13 13/274  
 TERTIALRAPPORT 01/13  
 
37/13 12/551  
 BUDSJETT 2013 
  BUDSJETTRAMME FOR KONTROLLUTVALGET 
 
38/13 13/53  
 ORIENTERING OM STATUS ÅRSREGNSKAP FOR 2011 OG 2012  
 
39/13 13/53  
 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 
 
40/13 13/277  
 ÅRSMELDING 2012 SKATTEOPPKREVEREN  
 
41/13 13/288  
 RAMMETIMETALL 2013-2014  
 
 
 
 
27/13  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Ordfører orienterte om brev datert 14.05.13 til Statens kartverk, om sletting av heftelse 

på eiendom. 
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Ordfører orienterte og besvarte spørsmål i forbindelse med referatlisten. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

 

  
28/13  

BOSETNING AV FLYKTNINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

a. Informasjon om mottak og organisering tas til orientering. 
 

b. Barnehagebygget til Vinje II tas høsten -13 i bruk til lokaler for voksenopplæringen og 
flyktningtjenesten. 

 

c. De kommunale boligene brukes i økende grad til å bosette flyktninger.   
 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

a. Informasjon om mottak og organisering tas til orientering. 
 

b. Barnehagebygget til Vinje I tas høsten -13 i bruk til lokaler for voksenopplæringen og 
flyktningtjenesten. 

 

c. De kommunale boligene brukes i økende grad til å bosette flyktninger.   
 

 

 
  
29/13  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT, E IDET 
GNR/BNR 66/34, GARASJE 

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN I EIDETSJØEN BYGGE FELT 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Reguleringsplan 
for Eidetsjøen byggefelt for etablering av garasje i utkanten av planlagt friområde. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-2, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp 
en garasje på eiendommen gnr 66 bnr 34 fra Jack Johansen datert den 01.04.13. 

 

For denne type tiltak uten ansvarlige foretak er tiltakshaver selv ansvarlig for at krav som er 
gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven oppfylles. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Reguleringsplan 
for Eidetsjøen byggefelt for etablering av garasje i utkanten av planlagt friområde. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-2, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp 
en garasje på eiendommen gnr 66 bnr 34 fra Jack Johansen datert den 01.04.13. 

 

For denne type tiltak uten ansvarlige foretak er tiltakshaver selv ansvarlig for at krav som er 
gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven oppfylles. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

 

  
30/13  

SØKNAD OM ETABLERING AV FLYTEBRYGGE PÅ GNR/BNR 3/95  

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Lov om havner og farvann av 2009, §§ 9 og 27, innvilges søknad om tillatelse 
til å legge ut flytebrygge på eiendommen gnr 3 bnr 95 på Haugsnes. 

 

Vilkår: 

Med hjemmel i Lov om havner og farvann § 29, settes det vilkår om at konstruksjonen må 
dimensjoneres, utføres og vedlikeholdes på slik måte at den ikke blir til hinder for annen 
sjøveis trafikk, og utføres og vedlikeholdes slik at den ikke påfører annen person eller 
gjenstand skade. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra lovens § 1-8 og 
Kommuneplanens arealdel for etablering av flytebrygge i område hvor det bare er åpnet for 
tiltak i tilknytning til akvakultur. 
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Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, godkjennes søknaden av 16.04.13.  

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Lov om havner og farvann av 2009, §§ 9 og 27, innvilges søknad om tillatelse 
til å legge ut flytebrygge på eiendommen gnr 3 bnr 95 på Haugsnes. 

 

Vilkår: 

Med hjemmel i Lov om havner og farvann § 29, settes det vilkår om at konstruksjonen må 
dimensjoneres, utføres og vedlikeholdes på slik måte at den ikke blir til hinder for annen 
sjøveis trafikk, og utføres og vedlikeholdes slik at den ikke påfører annen person eller 
gjenstand skade. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra lovens § 1-8 og 
Kommuneplanens arealdel for etablering av flytebrygge i område hvor det bare er åpnet for 
tiltak i tilknytning til akvakultur. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, godkjennes søknaden av 16.04.13.  
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Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

 

 
31/13  

TV-AKSJONEN 2013: LOKAL AKSJONSKOMITE 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. I 2013 skal den avvikles søndag 20. oktober 
og er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens. 

 

Formannskapet er kommunens lokale aksjonskomite og ordfører er komiteens leder. 

Dersom andre spesielt interesserte ønsker å bistå i komitearbeid, kan de ta kontakt med 

komiteens leder. 

 

Rådmannen oppnevner kommunal kontaktperson. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. I 2013 skal den avvikles søndag 20. oktober 
og er 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens. 

 

 

Formannskapet er kommunens lokale aksjonskomite og ordfører er komiteens leder. 

Dersom andre spesielt interesserte ønsker å bistå i komitearbeid, kan de ta kontakt med 

komiteens leder. 

 

Rådmannen oppnevner kommunal kontaktperson. 

 

 

 
32/13  

TV-AKSJONEN 2013 : TILSKUDD 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bø kommune støtter TV-aksjonen 2013 ”Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken”  

med kr. 10.000,-. 

 

Beløpet belastes kto.11007 4702 120 000 ”Tilskudd fra kommunen” og overføres oppgitt 
aksjonskonto.  

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune støtter TV-aksjonen 2013 ”Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken”  

med kr. 10.000,-. 
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Beløpet belastes kto.11007 4702 120 000 ”Tilskudd fra kommunen” og overføres oppgitt 
aksjonskonto.  

 

 

33/13  

FORSLAG PÅ SAMISK NAVN PÅ BØ KOMMUNE 

HØRINGSNOTAT 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det gjennomføres høring om samisk parallellnavn for Bø kommune. 
2. Høringssaken har som utgangspunkt at det er det foreslåtte ”BIEVÅ SUOHKAN” som 

skal være det samiske parallellnavn for Bø kommune, men dette kan endres i 
prosessen. 

3. Forslaget legges ut til offentlig høring i en periode på seks uker, hvoretter rådmannen 
utreder saken og legger den frem til politisk behandling. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Forslag fra Sture Pedersen: 

Formannskapet vedtar å ikke iverksette høringssak om samisk paralellnavn for Bø kommune. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar å ikke iverksette høringssak om samisk paralellnavn for Bø kommune. 
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34/13  

RETNINGSLINJER STARTLÅN BØ KOMMUNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende regelverk for Startlån vedtas: 

 

Startlån bolig -  Regelverk Bø kommune 
Generelt om formålet med låneordningen. 

Bø kommune ønsker å bruke Startlån aktivt som virkemiddel for å gjennomføre sin 
boligpolitikk. Startlån kan bidra til å skaffe nøktern helårsbolig for søkere i målgruppen. 

Kommunestyret fastsetter utlånskvoten ved delegasjon til rådmannen innenfor avgrenset 
beløpsramme. 

Målgruppe 

Startlånet gis primært til følgende søkergrupper: 

� unge i etableringsfasen 
� barnefamilier 
� enslige forsørgere 
� funksjonshemmede 
� flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
� vanskeligstilte husstander  

Låneformål: 

Startlån gis primært til følgende formål:  

� som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig 
� til utbedring av nåværende bolig 
� til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig 
� til toppfinansiering ved bygging av ny bolig 

Kriterier/vilkår  

For å få Startlån i Bø kommune må du: 
� Være over 18 år. 
� Kunne betjene renter og avdrag på lånet. 
� Søker kan være bosatt utenfor Bø kommune på søknadstidspunktet, men lånet må  

 benyttes til helårsbolig i Bø. 
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Kommune kan kreve dokumentasjon på alle opplysninger i søknaden.  Kommunen kan 
innhente kredittopplysninger på søker og event. medsøker. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Tilleggsforslag fra Sture Pedersen: 

Formannskapet er ankeinstans. 

 

Sunniva Dahl ble innvilget permisjon. kl. 13.00. 

 

Votering: 

Innstillingen med tilleggsforslag fra Pedersen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Følgende regelverk for Startlån vedtas: 

 

Startlån bolig -  Regelverk Bø kommune 
Generelt om formålet med låneordningen. 

Bø kommune ønsker å bruke Startlån aktivt som virkemiddel for å gjennomføre sin 
boligpolitikk. Startlån kan bidra til å skaffe nøktern helårsbolig for søkere i målgruppen. 

Kommunestyret fastsetter utlånskvoten ved delegasjon til rådmannen innenfor avgrenset 
beløpsramme. 

Målgruppe 

Startlånet gis primært til følgende søkergrupper: 

� unge i etableringsfasen 
� barnefamilier 
� enslige forsørgere 
� funksjonshemmede 
� flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
� vanskeligstilte husstander 
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Låneformål: 

Startlån gis primært til følgende formål:  

� som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig 
� til utbedring av nåværende bolig 
� til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig 
� til toppfinansiering ved bygging av ny bolig 

 

Kriterier/vilkår  

For å få Startlån i Bø kommune må du: 
� Være over 18 år. 
� Kunne betjene renter og avdrag på lånet. 
� Søker kan være bosatt utenfor Bø kommune på søknadstidspunktet, men lånet må 

benyttes til helårsbolig i Bø. 
 

Kommune kan kreve dokumentasjon på alle opplysninger i søknaden.  Kommunen kan 
innhente kredittopplysninger på søker og event. medsøker. 

 

Formannskapet er ankeinstans. 

 

 

  
35/13  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR/BNR 36/168 - BO LIG OG 
GARASJE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, samt Kommuneplanens arealdel, godkjennes 
søknad om tillatelse til å føre opp bolig og garasje på eiendommen gnr 36 bnr 168 fra Bø-Tre 
As datert den 29.04.13.  

 

Etter søknad datert den 29.04.13, og med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket Bø-Tre As 
ansvarsrett for:  

Søkerfunksjonen for hele tiltaket, samt prosjektering, utførelse og kontroll for hele tiltaket 
utenom grunn- og rørarbeidet. 
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Med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket Ottar Bergersen & Sønner As ansvarsrett for 
graving og fundamentering. 

 

Med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket Halvard Henriksen Rør & Sanitær lokal 
godkjenning og ansvarsrett for funksjonene rør og sanitær. 

 

Med hjemmel i Forurensningsforskriften godkjennes utslippet ført til kommunal 
avløpsledning. Kostnadene på egen tomt inklusiv etablering av godkjent slamavskiller på 4 m3 
våtvolum og tre kammer dekkes av tiltakshaver, og kostnadene utenfor tomten bekostes av Bø 
kommune. 

 

Gravetillatelse må innhentes før graving tar til. 

Kommunen varsles når det er klart for plasseringskontroll av tiltaket. (Etter forskaling) 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, samt Kommuneplanens arealdel, godkjennes 
søknad om tillatelse til å føre opp bolig og garasje på eiendommen gnr 36 bnr 168 fra Bø-Tre 
As datert den 29.04.13.  
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Etter søknad datert den 29.04.13, og med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket Bø-Tre As 
ansvarsrett for:  

Søkerfunksjonen for hele tiltaket, samt prosjektering, utførelse og kontroll for hele tiltaket 
utenom grunn- og rørarbeidet. 

 

Med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket Ottar Bergersen & Sønner As ansvarsrett for 
graving og fundamentering. 

 

Med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket Halvard Henriksen Rør & Sanitær lokal 
godkjenning og ansvarsrett for funksjonene rør og sanitær. 

 

Med hjemmel i Forurensningsforskriften godkjennes utslippet ført til kommunal 
avløpsledning. Kostnadene på egen tomt inklusiv etablering av godkjent slamavskiller på 4 m3 
våtvolum og tre kammer dekkes av tiltakshaver, og kostnadene utenfor tomten bekostes av Bø 
kommune. 

 

Gravetillatelse må innhentes før graving tar til. 

Kommunen varsles når det er klart for plasseringskontroll av tiltaket. (Etter forskaling) 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

 

  
36/13  

TERTIALRAPPORT 01/13 

 

 

Forslag til vedtak: 

Tertialrapport 01/2013 tas til orientering. 
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Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Ordfører og rådmannen besvarte spørsmål og orienterte i saken. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tertialrapport 01/2013 tas til orientering. 

 

 

 
37/13  

BUDSJETT 2013 

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Behandling: 
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Ref. innstilling. 

 

Forslag fra ordfører: 

 

Kommunestyrets budsettvedtak til Kontrollutvalget opprettholdes. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyrets budsjettvedtak til Kontrollutvalget opprettholdes. 

 

 

 

  
38/13  

ORIENTERING OM STATUS ÅRSREGNSKAP FOR 2011 OG 2012  

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra ordfører: 

Status årsregnskap for 2011 og 2012 tas til orientering. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Status årsregnskap for 2011 og 2012 tas til orientering. 
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39/13  

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra ordfører: 

Kontrollutvalgets årsrapport tas til orientering. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport tas til orientering. 

 

 

  
40/13  

ÅRSMELDING 2012 SKATTEOPPKREVEREN 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra ordfører: 

Skatteoppkreverens årsmelding 2012 tas til orientering. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Vedtak: 

Skatteoppkreverens årsmelding 2012 tas til orientering. 
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RAMMETIMETALL 2013-2014 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rammetimetallet for skoleåret 2013/2014 inkludert voksenopplæring fordeles iht. vedlagte  

oppsett innenfor en samla ramme på 927,8 timer pr. uke. 

 

Skolesjefen gis mandag å endre fordelinga mellom skolene dersom forutsetningene vedrørende 
elevtall, spesialundervisning etc. endres i løpet av skoleåret.. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Skole- og barnehagesjef Gundar Jakobsen orienterte og besvarte spørsmål i saken. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rammetimetallet for skoleåret 2013/2014 inkludert voksenopplæring fordeles iht. vedlagte 
oppsett innenfor en samla ramme på 927,8 timer pr. uke. 

 

Skolesjefen gis mandag å endre fordelinga mellom skolene dersom forutsetningene vedrørende 
elevtall, spesialundervisning etc. endres i løpet av skoleåret. 

 
Orienteringer v/Ordfører. 
 
I lukket møte orienterte ordfører Sture Pedersen om: 
 

- Næringsutvikling 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 
 
 
 
Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen                       Grete F. Olsen                           Tom Tobiassen 
Ordfører                                 Fsk-sekr.                                    Repr. 
(Sign)      (Sign.)                                        (Sign.) 
 


