
 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtedato: 18.02.2010 
Møtestart: 13.00 
Møteslutt: 14.30. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Viggo Willassen 
 Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen 
 Hilde Nilsen 
 Viggo Johnsen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Økonomisjef Trond Robertsen møtt fram til kl. 13.45. 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0006/10 10/00143  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0007/10 10/00209  
 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT BARNEVERN I 

VESTERÅLEN.  
 
 
 



0008/10 10/00223  
 FORSLAG OM OPPRETTELSE AV 50 % STILLING SOM LEGE VE D 

BØ LEGEKONTOR  
 
0009/10 10/00231  
 UTREDNING: MULIG ETABLERING AV EN 

INTERMEDIÆRAVDELING/SYKESTUE I BØ  
 
 
 
 
0006/10  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

I tillegg til utsendt referatliste orienterte rådmannen om arbeidet med neste økonomiplan som 
kommer til behandling i medio 2010. Det ble bl.a. presenterte noen ”grep” som eventuelt kan 
gjøres i forhold til økonomiske rammer som settes. 

 

Veabø stilte spørsmål om status Vesterålen Vaktsentral. 

Ordfører orienterte, og rådmannen informerte om at det vil komme en egen sak til politisk 
behandling i løpet av mars måned. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

 

 



0007/10  

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT BARNEVERN I VESTERÅLEN . 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Bø kommune vedtar å gå inn for etablering av felles barneverntjeneste i 
Vesterålen fra 01.01.2011, der følgende forutsetninger legges til grunn for etableringen: 

 

1. Barnevernsamarbeidet blir organisert etter modell med administrativt 
vertskommunesamarbeid (Kommuneloven § 28 b). 

 

2. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidet får betegnelsen Vesterålen 
barnevern. 

 

3. Den totale ressursrammen for Vesterålen barnevern tilsvarer summen av de ressurser 
deltakerkommunene har avsatt til formålet ved iverksettingstidspunktet. 

 

4. Vesterålen barnevern organiseres slik at nærhet til den enkelte kommune 
opprettholdes. 

 

5. Gjennom styrking av fagmiljø, kompetanse og rekruttering ved etablering av 
Vesterålen barnevern, er det en målsetting å sikre en robust barneverntjeneste i 
regionen.  Etableringen skal i tillegg legge til rette for effektivisering av tjenesten. 

 

Rådmannsutvalget får i oppdrag å gjennomføre arbeidet fram mot etableringen 01.01.2011; 
Dette omfatter nødvendige avklaringer av organisering, IT-plattform, økonomi og etablering, 
samt forslag til samarbeidsavtale. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Bø kommune vedtar å gå inn for etablering av felles barneverntjeneste i 
Vesterålen fra 01.01.2011, der følgende forutsetninger legges til grunn for etableringen: 

 

1.   Barnevernsamarbeidet blir organisert etter modell med administrativt  
 
      vertskommunesamarbeid (Kommuneloven § 28 b). 



 

2. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidet får betegnelsen Vesterålen 
barnevern. 

 

3. Den totale ressursrammen for Vesterålen barnevern tilsvarer summen av de ressurser 
deltakerkommunene har avsatt til formålet ved iverksettingstidspunktet. 

 

4. Vesterålen barnevern organiseres slik at nærhet til den enkelte kommune 
opprettholdes. 

 

5. Gjennom styrking av fagmiljø, kompetanse og rekruttering ved etablering av 
Vesterålen barnevern, er det en målsetting å sikre en robust barneverntjeneste i 
regionen.  Etableringen skal i tillegg legge til rette for effektivisering av tjenesten. 

 

 

Rådmannsutvalget får i oppdrag å gjennomføre arbeidet fram mot etableringen 01.01.2011. 
Dette omfatter nødvendige avklaringer av organisering, IT-plattform, økonomi og etablering, 
samt forslag til samarbeidsavtale. 

 

 

  
0008/10  

FORSLAG OM OPPRETTELSE AV 50 % STILLING SOM LEGE VE D BØ 
LEGEKONTOR 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø vedtar å opprette 50 % fast stilling for lege ved legekontoret i Bø. 
2. Det forutsettes at nyopprettet stilling dekker inntil 80 % stilling pga. permisjoner i 

2010 og 2011. 
3. Kostnadene i 2010 – ca. kr.  450 000 – dekkes ved økte inntekter legekontoret kr. 

277 000, og kr. 173 00 ved omdisponering av midler avsatt til eventuell stilling som 
nærings- og kultursjef.   

4. Kostnadene for 2011 – 2014 innarbeides i økonomiplanen for 2011- 2014. 
 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Bø vedtar å opprette 50 % fast stiling for lege ved legekontoret i Bø. 
2. Det forutsettes at nyopprettet stilling dekker inntil 80 % stilling pga permisjoner i 2010 

og 2011. 
3. Kostnadene i 2010 – ca. kr.  450 000 – dekkes ved økte inntekter legekontoret kr. 

277 000, og kr. 173 00 ved omdisponering av midler avsatt til eventuell stilling som 
nærings- og kultursjef.   

4. Kostnadene for 2011 – 2014 innarbeides i økonomiplanen for 2011- 2014. 
 

 
  
0009/10  

UTREDNING: MULIG ETABLERING AV EN 
INTERMEDIÆRAVDELING/SYKESTUE I BØ 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø tar vedlagte utredning vedrørende mulig etablering av 
intermediæravdeling/sykestue i Bø kommune til orientering. 

 
2. Utredningen legges til grunn for videre initiativ med sikte på interkommunalt 

samarbeid og avtale med Nordlandssykehuset HF om etablering av en eventuell 
sykestue i Bø. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø tar vedlagte utredning vedrørende mulig etablering av 
intermediæravdeling/sykestue i Bø kommune til orientering. 

 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

2. Utredningen legges til grunn for videre initiativ med sikte på interkommunalt 
samarbeid og avtale med Nordlandssykehuset HF om etablering av en eventuell 
sykestue i Bø. 

 

  
 
Rett utskrift: 
 
 
Sture Pedersen                   Grete F. Olsen                           Viggo Willassen 
Ordfører                             Formannskapssekretær              Varaordfører 
Sign.  Sign. Sign. 


