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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 26.04.2012 
Møtestart: Kl. 10.00 
Møteslutt: Kl. 14.00. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Sunniva Dahl (permitert 13.10) 
 Tom Tobiassen 
 Anne Ma. Vik 
 Tor Andersen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
  
 Teknisk sjef Einar Botnmark 
 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
 Fra NAV Gøril Johnsen 
 Skole- og oppvekstsjef. Gundar Jakobsen  
 Næringsskjef Arne Osnes 
 
 Gjest: Eva Kristoffersen fra bedriften Egil Kristoffersen og Sønner. 
 
 I kommuneplansaken møtte dessuten: 
 
 Viggo Willassen (FRP) 
 Svein Helge Martinussen (V) 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Forslag fra ordfører: 
 Som tilleggssaker føres opp: 
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- Forslag til bevillingsreglement Bø kommune – Høring 
- Vedr. nedleggelse av sykehjemsplasser/opprettelse av bofellesskap 
- Utmarksgjerder i Bø 
- Bemanning vann- og avløpssektoren 
- Tilbud rehabilitering rådhuset 
- Søknad om tillatelse i ett trinn, tilbygg gnr/bnr 2/92 

 
 Tor Andersen viste til sin innmeldte erklæring om inhabil i gjerdesaken. 
 
 Sakslisten med foreslåtte tilleggssaker enstemmig vedtatt. 
 
 
 Sunniva Dahl ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
1/12 12/19  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
19/12 12/136  
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN I FORBINDELSE 

MED NY PLASSERING AV LOKALITETEN HYSJORDA. 
LOKALITETSNR. 11251  

 
20/12 12/168  
 SØKNAD OM BYGGING AV NAUST. GNR/BNR 65/143 EIDESJØEN 

DISPENSASJONSSØKNAD  
 
21/12 12/158  
 SKOLERUTE FOR 2012 - 2013  
 
22/12 12/289  
 RUSMIDDEL POLITISK HANDLINGSPLAN  
 
23/12 11/1725  
 RAPPORT FRA IDÈDUGNAD KRÅKBJERGET 7.3 I FORBINDELSE  

MED KOMMUNEPLAN BØ KOMMUNE  
 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 
24/12 12/292  
 FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE - 

HØRINGSNOTAT  
 
25/12 12/179  
 VEDR. NEDLEGGELSE AV SYKEHJEMSPLASSER/OPPRETTELSE 

AV BOFELLESSKAP.  
 
26/12 12/146  
 UTMARKSGJERDER I BØ  
 
27/12 12/305  
 BEMANNING VANN OG AVLØPSSEKTOREN  
 
28/12 11/1728  
 TILBUD REHABILITERING RÅDHUSET  
 
29/12 12/294  
 SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN,  TILBYGG GNR/BNR 2/92  
 
 
 
 
1/12  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om  

 

- opptaksgruppe til barnehagene der tidligere leder av hovedutvalg deltok. Etter 
omorganiseringen blir det leder av formannskapet, eller den han bemyndiger som ivaretar 
hoveutvalgsleders rolle. 

 

- Akuttplass i Bø / Nordlandssykehuset. Kontrakt er under utarbeidelse. 
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Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
19/12  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN I FORBINDELSE MED NY 
PLASSERING AV LOKALITETEN HYSJORDA. LOKALITETSNR. 1 1251 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra Egil 
Kristoffersen & Sønner AS for flytting av deler av lokaliteten Hysjorda til område som i 
Kommuneplanens arealdel er avsatt til natur- fiske- friluftsliv- og ferdsel. 

 

Fordelene med at den trangeste del i innseilinga til Jennskaret frigjøres, og de miljømessige 
fordelene som søkeren oppnår med den omsøkte plasseringen, vurderer Formannskapet som 
klart større enn de ulempene som er fremkommet i høringsrunden. 

 

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

 

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

 

Behandling: 
Eva Kristoffersen fra bedriften Egil Kristoffersen og Sønner orienterte i saken. Hun 
inviterteFormannskapet til bedriftsbesøk 14. juni for å bli nærmere kjent. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra Egil 
Kristoffersen & Sønner AS for flytting av deler av lokaliteten Hysjorda til område som i 
Kommuneplanens arealdel er avsatt til natur- fiske- friluftsliv- og ferdsel. 

 

Fordelene med at den trangeste del i innseilinga til Jennskaret frigjøres, og de miljømessige 
fordelene som søkeren oppnår med den omsøkte plasseringen, vurderer Formannskapet som 
klart større enn de ulempene som er fremkommet i høringsrunden. 

 

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

 

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

 

 

  
20/12  

SØKNAD OM BYGGING AV NAUST. GNR/BNR 65/143 EIDESJØEN 
DISPENSASJONSSØKNAD 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Veglovens §§ 30 og 34, gir Bø kommune dispensasjon fra lovens § 29 for 
oppføring av naust på eiendommen gnr 65 bnr 143 i en avstand på 7,1 meter fra senter av 
Rissjyveien på følgende vilkår: 

 

Eiere av eiendommen gnr 65 bnr 143 kan ikke gjøre krav på erstatning for skader eller ulemper 
på naustet som måtte skyldes vegvedlikeholdet, trafikken eller brøyting som er en følge av at 
bygningen er plassert innenfor byggeforbudsgrensen langs veien. 

 

Området mellom bygningen og veien må til en hver tid holdes ryddig slik at oversikten ikke 
hindres. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, jamfør § 20-2, godkjennes søknad om 
tillatelse til å føre opp et naust på eiendommen gnr 65 bnr 143 fra Vigdis Andersen datert den 
15.02.02.12. 
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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: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Veglovens §§ 30 og 34, gir Bø kommune dispensasjon fra lovens § 29 for 
oppføring av naust på eiendommen gnr 65 bnr 143 i en avstand på 7,1 meter fra senter av 
Rissjyveien på følgende vilkår: 

 

Eiere av eiendommen gnr 65 bnr 143 kan ikke gjøre krav på erstatning for skader eller ulemper 
på naustet som måtte skyldes vegvedlikeholdet, trafikken eller brøyting som er en følge av at 
bygningen er plassert innenfor byggeforbudsgrensen langs veien. 

 

Området mellom bygningen og veien må til en hver tid holdes ryddig slik at oversikten ikke 
hindres. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1, jamfør § 20-2, godkjennes søknad om 
tillatelse til å føre opp et naust på eiendommen gnr 65 bnr 143 fra Vigdis Andersen datert den 
15.02.02.12. 

 

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. 
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21/12  

SKOLERUTE FOR 2012 – 2013 

 

 

Forslag til vedtak: 

MÅNED  SKOLEDAGER  

 August Skolestart onsdag 22. august.   8 

September  20 

Oktober Høstferie for elevene f.o.m. torsdag 
11.oktober t.o.m. fredag 12.oktober 

21 

November Fri for elevene fredag 16. november  21 

Desember Siste skoledag før jul fredag 21. desember.  15 

Januar Første skoledag etter nyttår torsdag  

03. januar. 

21 

Februar Vinterferie f.o.m. mandag 18. februar 
t.o.m. fredag 22. februar 

15 

Mars Siste skoledag før påske fredag 22.mars. 16 

April Første skoledag etter påske onsdag 3. 
april. 

 

20 

Mai Fri for elevene fredag 10. mai 18 

Juni Siste skoledag før ferien fredag 21. juni. 15 

 SUM 190 

 

 

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale 
undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse 
med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike 
tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid. 

 

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie 
dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Behandling: 

 

Ref. innstilling. 

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

 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

MÅNED  SKOLEDAGER  

 August Skolestart onsdag 22. august.   8 

September  20 

Oktober Høstferie for elevene f.o.m. torsdag 
11.oktober t.o.m. fredag 12.oktober 

21 

November Fri for elevene fredag 16. november  21 

Desember Siste skoledag før jul fredag 21. desember.  15 

Januar Første skoledag etter nyttår torsdag  

03. januar. 

21 

Februar Vinterferie f.o.m. mandag 18. februar 
t.o.m. fredag 22. februar 

15 

Mars Siste skoledag før påske fredag 22.mars. 16 

April Første skoledag etter påske onsdag 3. 
april. 

 

20 

Mai Fri for elevene fredag 10. mai 18 

Juni Siste skoledag før ferien fredag 21. juni. 15 

 SUM 190 

 

 

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale 
undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse 
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med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike 
tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid. 

 

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie 
dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving 
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RUSMIDDEL POLITISK HANDLINGSPLAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune vedtar å legge foreliggende forslag til «Rusmiddel politisk handlingsplan» ut til 
offentlig ettersyn. I tillegg sendes den til uttalelse til et utvalg organ/organisasjoner/offentlige 
institusjoner som antas å ha spesiell interesse av planen. 
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Ordfører, rådmann og helse- og sosialsjef orienterte og besvarte spørsmål i saken. 

 

Forslag fra Tor Andersen: 

Pkt. 2.0. Tekst etter alkohol og narkotia stykes.  

 

Votering: 

Innstilingen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Bø kommune vedtar å legge foreliggende forslag til «Rusmiddel politisk handlingsplan» ut til 
offentlig ettersyn. I tillegg sendes den til uttalelse til et utvalg organ/organisasjoner/offentlige 
institusjoner som antas å ha spesiell interesse av planen. 
 

Pkt. 2.0. Tekst etter alkohol og narkotia stykes.  
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23/12  

RAPPORT FRA IDÈDUGNAD KRÅKBJERGET 7.3 I FORBINDELSE  MED 
KOMMUNEPLAN BØ KOMMUNE 

 

 

Behandling: 
Teknisk sjef Einar Botnmark og prosjektmedarbeider Monika Jakobsen orienterte om status i 
forhold til arbeidet med kommuneplanen.  

 

Det ble åpnet for debatt / idemyldring. 

 

Forslag fra ordfører: 

Innspill fra den politiske debatten konkretiseres i et skriftlig innspill fra administrasjonen som 
legges frem i et seneere formelt formannskapsmøte. 

 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Innspill fra den politiske debatten konkretiseres i et skriftlig innspill fra administrasjonen som 
legges frem i et senere formelt formannskapsmøte. 
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FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE - HØRI NGSNOTAT 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune vedtar å legge vedlagte forslag til ”Bevillingsreglement 2012-2016” til 
offentlig ettersyn. 
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Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Rådmannen orienterte om endringer som er foretatt. 

 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune vedtar å legge vedlagte forslag til ”Bevillingsreglement 2012-2016”  til 
offentlig ettersyn. 

 

 

  
25/12  

VEDR. NEDLEGGELSE AV SYKEHJEMSPLASSER/OPPRETTELSE A V 
BOFELLESSKAP. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar foreliggende notat til etterretning.  

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Helse- og sosialsjef orienterte i saken, og besvarte spørsmål. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet tar foreliggende notat til etterretning.  
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26/12  

UTMARKSGJERDER I BØ 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i de problemstillingene som er belyst i saksutredningen, vil rådmannen foreslå 
flg. tiltak: 

 

Alt. 1  

Bø kommune setter i gang en prosess for å utarbeide landbruksplan der også 
utmarksgjerdeproblematikken er tema. Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2013. 

  

      Alt. 2 

1. Langsiktig: 
• Bø kommune tar initiativet til prosjekt ”Utmarkgjerder i Bø” hvor målsettinga 

er å tette alle hull i kommunens utmarkgjerder. 
• Prosjektet søkes finansiert ved ekstern tilgang på midler 

2. Kortsiktig 
• Bø kommune går, sammen med Bø Sankelag, i gang med å utbedre/ etablere ètt 

utmarksgjerde i 2012 nærmere lokalisert til Veanova - Ramberg 
• Kostnadene dekkes ved ekstern finansiering eller næringsfond. 

 

Behandling: 
Tor Andersen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. Det var ikke innkalt 
vara for Andersen. 

 

Ref. innstilling. 

 

Forslag fra ordfører: 

Alternativ 2. 

 

Votering: 
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Alt. 2 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i de problemstillingene som er belyst i saksutredningen, vil rådmannen foreslå 
flg. tiltak: 

 
Langsiktig: 

• Bø kommune tar initiativet til prosjekt ”Utmarkgjerder i Bø” hvor målsettinga 
er å tette alle hull i kommunens utmarkgjerder. 

• Prosjektet søkes finansiert ved ekstern tilgang på midler 
Kortsiktig 

• Bø kommune går, sammen med Bø Sankelag, i gang med å utbedre/ etablere ètt 
utmarksgjerde i 2012 nærmere lokalisert til Veanova - Ramberg 

• Kostnadene dekkes ved ekstern finansiering eller næringsfond 
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BEMANNING VANN OG AVLØPSSEKTOREN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det opprettes en ny stilling som driftsoperatør på vann og avløpssektoren som finansieres 
gjennom selvkostområdet vann og avløp. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Rådmannen orienterte i saken og besvarte spørsmål. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det opprettes en ny stilling som driftsoperatør på vann og avløpssektoren som finansieres 
gjennom selvkostområdet vann og avløp. 
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28/12  

TILBUD REHABILITERING RÅDHUSET 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune opprettholder at heis Rådhus bygges etter det alternativet som har vært utsendt i 
forbindelse med anbudskonkurransen. Entreprenør gis frist til 1. mai med å komme med 
framdriftsplan for bygging. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Teknisk sjef Einar Botnmark orienterte i saken og viste alternative tegninger over heistilbygget 
til rådhuset. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune opprettholder at heis Rådhus bygges etter det alternativet som har vært utsendt i 
forbindelse med anbudskonkurransen. Entreprenør gis frist til 1. mai med å komme med 
framdriftsplan for bygging. 
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SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, TILBYGG GNR/BNR 2 /92 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra lovens § 1-8 og 
Kommuneplanens arealdel med hensyn til byggeforbudet i strandsonen. 

 

Med hjemmel i Pbl. § 20-1, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp tilbygg til bestående 
fritidsbolig på eiendommen gnr 2 bnr 92 fra Kanstad Trelast AS datert den 16.04.12.  

 

Etter søknad datert den 17.04.12, og med hjemmel i Pbl. § 23-1, innvilges foretaket Ottar 
Bergersen & Sønner AS ansvarsrett for: Utførelsen av grunnarbeidet. 

 

Etter søknad datert den 16.04.12, og med hjemmel i Pbl. § 23-1, innvilges foretaket Kanstad 
Trelast AS ansvarsrett for de øvrige områder og funksjonene: Søker, prosjektering, utførelse 
og kontroll. 

 

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: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra lovens § 1-8 og 
Kommuneplanens arealdel med hensyn til byggeforbudet i strandsonen. 

 

Med hjemmel i Pbl. § 20-1, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp tilbygg til bestående 
fritidsbolig på eiendommen gnr 2 bnr 92 fra Kanstad Trelast AS datert den 16.04.12.  
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Etter søknad datert den 17.04.12, og med hjemmel i Pbl. § 23-1, innvilges foretaket Ottar 
Bergersen & Sønner AS ansvarsrett for: Utførelsen av grunnarbeidet. 

 

Etter søknad datert den 16.04.12, og med hjemmel i Pbl. § 23-1, innvilges foretaket Kanstad 
Trelast AS ansvarsrett for de øvrige områder og funksjonene: Søker, prosjektering, utførelse 
og kontroll. 

 

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. 

 

 

 

Rett utskrift: 

Sture Pedersen                     Grete F. Olsen                              Sunniva Dahl 

Ordfører                                Formannskapssekretær               Varaordfører 


