
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 23.02.2012 
Møtestart: 09.30 
Møteslutt: 10.30 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Sunniva Dahl 
 Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik. 
 Tom Tobiassen 
 Tor Andersen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 Sunniva Dahl  ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
8/12 12/19  
 REFERATER OG MELDINGER  
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9/12 11/1544  
 ORGANISERING/ HOVEDUTVALG  
 
10/12 11/1345  
 KLAGE PÅ VEDTATT MIDLERTIDIG BYGGEFORBUD - GNR/BNR 

42/1  
 
11/12 11/1457  
 SØKNAD OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG, 

SKÅRVÅGEN, GNR/BNR 40/6, 7, 9, 31, 32 TILTAKSHAVER: FRODE 
ØSTNES, ANSVARLIG FORETAK: OTTAR BERGERSEN & SØNNER   

 AS 
 
 
 
 
 
 
8/12  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

I tillegg til utsendt referatliste ble følgende referert: 

 

- Bø kommunes andel av skatteinngangen for 2011+ status skatteinngang 2012. 

- Skriv til fra Fylkesmannen i Nordland til kommunal- og regionaldepartementet, datert 
14.02.12: Søknad om forlenget inndekningstid på tidligere års merforbruk. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 
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9/12  

ORGANISERING/ HOVEDUTVALG 

 

Forslag til vedtak: 

Konklusjon fra kommunestyrets arbeidsutvalg: 
 
Utvalget ser utfordringer knytta til å ivareta godt / positivt engasjement hos befolkningen. Det 
er nødvendig å ha fokus på hvordan det arbeides politisk i det enkelte parti og i fellesskap. 
Flere utvalg er ikke løsningen på dette. De politiske avgjørelsene kan tas av formannskapet 
/kommunestyret, men det er viktig å legge vekt på bredes mulig prosesser i de større sakene. 
 
Utvalget anbefaler kommunestyret å ta opp til debatt organiseringen av det videre arbeidet med 
kultur/næring. Særlig ser utvalget dette er viktig for å ivareta kommunens næringsarbeid når vi 
ikke lenger er omstillingskommune. Utvalget vil peke på enkelte måter å administrere saker og 
skape engasjement (kommuneplanarbeid og lignende). 
- ad hoc-utvalg (etter demokratiske prinsipper)          
- Høringer (åpne) 
- Interesseutvalg  
 
Utvalget vil også peke på nødvendigheten av å justere delegasjons- reglementene i tråd med 
FSK-modellen. 
 
Forslag til vedtak i kommunestyret: 
Arbeidsgruppas konklusjon tas til etterretning. 
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Tor Andersen gjorde oppmerksom på at han hadde vært med i arbeidsgruppa, men verken han 
(SP) eller Venstre sin representant deltok på det siste møte der innstillingen ble vedtatt. 

 

Han fremmet følgende forslag: 

 

For å få en bredest mulig deltakelse organiserer kommunestyret den politiske virksomheten 
slik: 

- Kommunestyret 

- Formannskap 

- To fagutvalg: 
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• Omsorgsutvalg 

-Helse/sosialtjenester 

• Utviklings- og innovasjonsutvalg 

- Teknisk 

                  - Skole 

                  - Næring 

                  - Kultur 

 

Alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Tor Andersen: 

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Konklusjon fra kommunestyrets arbeidsutvalg: 
 
Utvalget ser utfordringer knytta til å ivareta godt / positivt engasjement hos befolkningen. Det 
er nødvendig å ha fokus på hvordan det arbeides politisk i det enkelte parti og i fellesskap. 
Flere utvalg er ikke løsningen på dette. De politiske avgjørelsene kan tas av formannskapet 
/kommunestyret, men det er viktig å legge vekt på bredes mulig prosesser i de større sakene. 
 
Utvalget anbefaler kommunestyret å ta opp til debatt organiseringen av det videre arbeidet med 
kultur/næring. Særlig ser utvalget dette er viktig for å ivareta kommunens næringsarbeid når vi 
ikke lenger er omstillingskommune. Utvalget vil peke på enkelte måter å administrere saker og 
skape engasjement (kommuneplanarbeid og lignende). 
- ad hoc-utvalg (etter demokratiske prinsipper)          
- Høringer (åpne) 
- Interesseutvalg  
 
Utvalget vil også peke på nødvendigheten av å justere delegasjons- reglementene i tråd med 
FSK-modellen. 
 
Arbeidsgruppas konklusjon tas til etterretning. 
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KLAGE PÅ VEDTATT MIDLERTIDIG BYGGEFORBUD - GNR/BNR 42/1 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet viser til sitt vedtak i sak 11/42, samt til mottatt klage på dette vedtaket fra 
Karin Iversen den 02.12.11. 

Formannskapet ser ikke at det fremkommer noe i klagen som er av en slik karakter at det gir 
grunnlag for at vedtaket bør oppheves. 

 

Med henvisning til Forvaltningslovens § 33, oversendes sakens dokumenter til Fylkesmannen i 
Nordland for videre behandling. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet viser til sitt vedtak i sak 11/42, samt til mottatt klage på dette vedtaket fra 
Karin Iversen den 02.12.11. 

Formannskapet ser ikke at det fremkommer noe i klagen som er av en slik karakter at det gir 
grunnlag for at vedtaket bør oppheves. 

 

Med henvisning til Forvaltningslovens § 33, oversendes sakens dokumenter til Fylkesmannen i 
Nordland for videre behandling. 

 

  
11/12  

SØKNAD OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG, SKÅRVÅGE N, 
GNR/BNR 40/6, 7, 9, 31, 32 

TILTAKSHAVER: FRODE ØSTNES, ANSVARLIG FORETAK: OTTA R 
BERGERSEN & SØNNER AS 

 

Forslag til vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 12, godkjennes søknad om 
utslipp fra eiendommene gnr 40 bnr 31 og 32 på følgende vilkår: 

For hver bruksenhet kreves nedsatt typegodkjent slamavskiller med volum på 4 m3 og 3 
kammer. 

Avløpet føres i lukket rør minst 2 meter under lavvann. 

Rett til å legge avløpsledningen på annen eiendom må tinglyses. 

Ronny Bergersen blir ansvarlig for prosjektering, utførelse og kontroll av avløpsanlegget. 

 

Vedtaket kan påklages til Bø kommune. 

En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker. 

Det henvises til Forurensningsforskriftens § 12-15, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Vedtaket sendes: Søker, tiltakshaver og Rune Gamst, Småskogveien 17, 8401 Sortland. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 12, godkjennes søknad om 
utslipp fra eiendommene gnr 40 bnr 31 og 32 på følgende vilkår: 

 

For hver bruksenhet kreves nedsatt typegodkjent slamavskiller med volum på 4 m3 og 3 
kammer. 

 

Avløpet føres i lukket rør minst 2 meter under lavvann. 

Rett til å legge avløpsledningen på annen eiendom må tinglyses. 

Ronny Bergersen blir ansvarlig for prosjektering, utførelse og kontroll av avløpsanlegget. 

 

Vedtaket kan påklages til Bø kommune. 
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En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker. 

Det henvises til Forurensningsforskriftens § 12-15, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Vedtaket sendes: Søker, tiltakshaver og Rune Gamst, Småskogveien 17, 8401 Sortland. 

 

 

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen              Grete F. Olsen                Sunniva Dahl 

Ordfører                        Formannskapssekr.         Varaordfører 


