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MØTEPROTOKOLL 

 
Kommunestyret 

 
 
Møtested:      Kommunestyresalen 
Møtedato:      22.11.2012 
Møtestart:      12.00 
Møteslutt:      15.30 
 
Tilstede: Sture Pedersen 

Tom Tobiassen 
Sunniva Dahl 
Arne Fr. Andersen 
Ben Tommy Eriksen møtte for Harry - Erik Hanssen 
Kjell Richardsen 
Synnøve Olsen møtte for Steinar Lihaug, ble permittert kl. 15.00                    
Geir Viggo Pedersen 
Anne Lise Kvalmo møtte for Fred O. Hanssen 
Frode Pettersen 
Ivan O. Andreassen  
Hilde Nilsen ble permittert kl. 15.00 
Kenneth Olsen møtte for Wiggo Willassen   
Jack Roger Lihaug møtte for Atle Olsen 
Svein H. Martinussen 
Britt Unni Willumsen  
Rolf Hugo Eriksen møtte for Anne Ma. Vik 
Tor Andersen  
Susanne Olsen møtte for Svein Tobiassen, ble permittert kl. 13.30. 

 
Fra Eldrerådet møtte: 
 

Fredrik Schreier 
Einar F. Johnsen 

 
Dessuten møtte: 
 

 Rådmann Merethe Skille 
                         Fsk-sekr.  Grete F. Olsen 
                         Skole- og barnehagesjef Gundar Jakobsen 
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    Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
    Økonomisjef Trond Robertsen 
    Næringskonsulent Arne Osnes 

                            Prosjektleder Monica Jacobsen  
 Teknisk sjef Einar Botnmark 
 Kultursjef Katie Hanken 
 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til sakslisten: 
 Forslag fra ordfører: 
 Sak 85/12 utsettes 
   
 
 Ordfører orienterte om mottatt interpellasjon fra Synnøve S. Olsen  
 vedrørende ”Omsorgen i Bø”. 
 
 Jack Roger Lihaug ba om å få stille spørsmål i løpet av møtet. 
 
 Votering: 
 Sakslisten med endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 Kjell Richardsen og Brith Unni Willumsen ble valgt til å underskrive  
 protokollen. 
 
 
 Kulturinnslag: 
 Julie T. Sæther orienterte fra sitt arbeid på Bø Museum og hva som foregår  
 på museet utenom sommersesongen. 
 
 
 Synnøve S. Olsen leste opp innsendt interpellasjon, og føyde til spørsmål om  
                             det finnes planer i forhold til fremtidig skjermet enhet. 
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Ordfører besvarte interpellasjonen med følgende: 
 

SVAR PÅ INTERPELLASJON 

Kommunestyret ble i sitt junimøte orientert om at helse- og sosialavdelingen ikke ville klare å 
legge ned den planlagte bogruppen med 8 pasienter. Dette ble akseptert av kommunestyret, og 
tillatelse gitt til å drive avdelingen som før ut 2012. 

 

Første halvår hadde vi et meget sterkt press på sykehjemsplassene. Dette skyldes at 
Samhandlingsreformen opptok flere plasser enn vi hadde forutsett, og at det var svært lite 
naturlig avgang 1. halvår. 

 

Dette har gradvis endret seg utover høsten, og spesielt de siste 2 månedene. Pr. dato har vi 
således 7 ledige langtidsplasser. Det betyr at alle som av oss vurderes å ha behov for 
sykehjemsplass, får det. I tillegg til eventuelle akutte innleggelser, vurderes tildeling av 
sykehjemsplass etter søknad, og systematisk en gang pr. uke av de beste fagfolkene vi har. Vi 
har for tiden også god kapasitet på korttidsplassene.  

 

Hvorfor kapasiteten svinger slik den gjør er sammensatt og mesteparten forhold som vi ikke 
rår over. Vi tror imidlertid at kapasiteten ved Bøheimen nå er slik i forhold til 
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befolkningssammensetningen, at det er fullt forsvarlig å legge ned 4 plasser ved Bøheimen. 
slik rådmannen gjør i sitt budsjettforslag for 2013.  

 

Hva gjelder omsorgsboligene så står det 15 personer på venteliste. 

 

Aktivitetstilbudet i Bø burde vært bedre både for eldre og funksjonshemmede. Den 
økonomiske situasjonen har over år medført at det kommunalt organiserte aktivitetstilbud er 
lagt ned. At aktivitetstilbud er det som forsvinner først har sammenheng med at dette er 
omtrent den eneste tjenesten innen helse- og sosialavdelingen som ikke er lovpålagt. 

En bedre organisering av det frivillige arbeidet kunne kanskje vært med å bedre situasjonen. 
Etablering av Frivillhetssentral har vært diskutert de seneste årene, men er ikke realisert. Så 
sent som ved budsjettbehandlingen for 2012 var dette et av forslagene som var fremme, men 
som ikke ble vedtatt. Dette er noe jeg mener vi burde prioritere å jobbe videre med, og på den 
måten få opp aktivitetstilbudet. 

 
Med vennlig hilsen  
Bø Kommune  
 
Sture Pedersen 
Ordfører  
 

 
 
Spørsmål fra Jack Roger Lihaug: 
 
Falleferdig hus og åpen septikktank. Fare for barn og omgivelsene. 
Kan kommunen sikre forholdet i første omgang for senere å pålegge eier. 
 
Ordfører lovet å følge opp saken. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
82/12 12/21  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
83/12 11/1725  
 KOMMUNEPLAN BØ KOMMUNE  
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84/12 11/575  
 PLANPROGRAM FOR UTVIDELSE AV KOBBVÅGEN STEINBRUDD  
 
85/12 12/767  
 REGIONALT SAMARBEID OM KOMMUNALE TJENESTER  
 
 
 
82/12  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om: 

 

- Gatelys 

- Innseilingen Hovden havn, møtet departementet 

- Gang og sykkelvei, Eidet 

- Nyjordveien 

- Nye kvoter til Bø, torsk 

- Utfordrende fiskerier 

- Oppdrettskonsesjoner 

- Møte med stortingspresident Dag Terje Andersen 

- Mulig nytt kommunestyremøte 6. desember 

 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 

 

 

83/12  

KOMMUNEPLAN BØ KOMMUNE 

 

Behandling: 
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Ordfører orienterte om viktigheten av å ha konkrete planer, og opplyste at hans visjon bl.a. var 
at Bø kommune skulle bestå som egen kommune. 

Teknisk sjef og prosjektleder overtok ledelsen av arbeidsmøtet. Målet var å strukturere opp 
hva som skal satses på videre, hvoretter kommunestyret skal prioritere. 

Dette er å betrakte som et innspillseminar hvor man kommer med forslag til formannskapet, 
hvoretter det skal settes ned arbeidsgruppe som skal jobbe med prioriterte områder.  

 

Tor Skogstad, fra bedriften Utviklingskompetanse, var til stede for å kvalitetssikre arbeidet. 

Rådmannen orientere om generelle rammebetingelser. 

Teknisk sjef viste til utdelt program for dagen, og ba Tor Skogstad orienterte om hvordan man 
forventer innspill i dag etter kafe-metodikken. 

 

Prosessledere ble fordelt på følgende tema: 

Man har 3 arbeidsøkter a 20 min. hvoretter man roterer mellom temaene, muligheter, trusler, 
ekstern påvirkning 

Gruppeledere: Merethe Skille, Gundar Jakobsen, Monika Jakobsen. 

 

Kommunestyrets representanter ble delt opp i grupper, tildelt gruppeleder og møterom. 

 

Susanne Olsen ble permittert kl. 13.30 på grunn av sykdom. 

 

Arne Andersen: 

Uenig i prosessen. 

 

Ordfører informerte om at dersom gruppearbeid går raskere kan man eventuelt korte ned på 
tiden som er avsatt i gruppene.  

 

(Gruppearbeid.) 

 

Synnøve Olsen og Hilde Nilsen ble permittert kl. 15.00. 

 

Teknisk sjef gav en rask oppsummering over innspillene fra gruppene. 

 

Arne Fr. Andersen viste til forslag fra rådmannen og fremmet forslag: 
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Satsingsområder: 

 

- Næringsutvikling 

- Ungdom 

- Infrastruktur 

 

Av flere innspill ble følgende trukket frem: 

 

- Utvikle naturressurser på land og hav 

- Turistme (mot kjøpesterke grupper) 

- Olje / fisk 

- Utvikle naturgitte ressurser: fiske, landbruk, bergverk 

- Mineraler  (ordbruk viktig når vi lager planer) 

- Verdiplattform/verdigrunnlag, barn og ungdom, slagord m.v. 

 

Ei styringsgruppe skal jobbe videre med innspill fra dagens arbeidsmøte. Formannskapet er 
styringsgruppe og skal foreta prioritering før saken kommer tilbake til kommunestyret. 

I debatten i formannskapet skal de politiske partiene som ikke er representert der, likevel få 
være med. 

 

Ordfører presiserte omforent prosess. 

 

Rådmannen trakk sitt forslag. 

Andersen trakk sitt forslag. 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Ei styringsgruppe skal jobbe videre med innspill fra dagens arbeidsmøte. Formannskapet er 
styringsgruppe og skal foreta prioritering før saken kommer tilbake til kommunestyret. 
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I debatten i formannskapet skal de politiske partiene som ikke er representert der, likevel få 
være med. 

 

 
 
 
84/12  

PLANPROGRAM FOR UTVIDELSE AV KOBBVÅGEN STEINBRUDD 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9, jamfør § 4-1, fastsetter Kommunestyret 
planprogrammet for Kobbvågen steinbrudd slik det foreligger fra forslagstiller i 
saksutredningen. 

 

Behandling: 
Brith Unni Willumsen ba om at hennes habilitet ble vurdert, og forlot sin plass i møtet. 

 

Forslag fra Arne Andersen: 

Brith Unni Willumsen erklæres habil til å behandle planprogrammet. 

 

Votering: 

Forslag fra Andersen enstemmig vedtatt. 

 

Brith Unni Willumsen tok igjen plass i møtet. 

 

Teknisk sjef orienterte i saken og besvarte spørsmål.. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9, jamfør § 4-1, fastsetter Kommunestyret 
planprogrammet for Kobbvågen steinbrudd slik det foreligger fra forslagstiller i 
saksutredningen. 
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Saken utgår, se godkjenning av sakslisten. 

 

 

 

Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen          Grete F. Olsen            Kjell Richardsen                 Brith-Unni Willumsen 
Ordfører                    Fsk-sekr.                     Repr.                                   Repr. 


