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 Til innkallingen. 
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 
 Til sakslisten: 
 Forslag fra ordfører:   
 
 Som tilleggssaker behandles 2 søknader om fritak fra politiske verv, samt 

evnt. nyvalg.  
  
 Det er innmeldt spørsmål fra Fredrik Skreier i forbindelse med sak  
 budsjettregulering behandlet i hovedutvalg for helse- og sosial 11.02.10. 
 
 Det er mottatt en interpellasjon fra SP/v GuttormVeabø vedrørende  
 fremdrift og restaurering av kommunehuset. 
 

Leder av valgnemnda, Arne Fr. Andersen, orienterte om at man også har fått 
søknad om fritak fra vara til Bø eldrerådet og at det er innkommet forslag fra 
pensjonistforeningene på nye kandidater til både fast medlem og vara til 
eldrerådet. 

Andersen foreslo at disse behandles under ett, men at permisjonssøknadene 
behandles først. Valgnemnda ber om mulighet til å avholde et møte før 
sakene kommer til behandling. 

Ordfører orienterte videre om at man har fått sykdomsforfall fra Kjell Nilsen 
som skulle orientere i sak 003/10, og at saken derfor strykes av sakslista. 

      Sak 0008/10 flyttes opp og behandles etter sak 002/10. Kommunelege I,   

    Anders Svensson, vil orientere i saken.  

    

       Arne Andersen og Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

                   Kulturinnslag.  

        Ordfører orienterte om Julie Willumsen sitt plateslipp på Sortland, hvor  

      han var til stede og overrakte kr. 10.000 fra kommunen.  

      Julie er den første fra Bø kommune som har gjort et slikt arbeid med både  

      tekst og musikk, og fortjente oppmerksomhet for sitt arbeid.  

      Kommunestyret fikk deretter presentert en fremvisning med bilder og  

      musikk.   

 

 
 



SAKSLISTE 
 
 

 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0001/10 10/00265  
 REFERATER OG MELDINGER   
 
0002/10 10/00266  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
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 ORIENTERING OM FORSKNINGSSTASJON PÅ AUVÅG-

ORIENTERING  (Utgår. Se godkjenning av sakslista.) 
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0008/10 10/00231  
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INTERMEDIÆRAVDELING/SYKESTUE I BØ  
 
0009/10 09/00401  
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0010/10 10/00322  
 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM 

KOMMUNESTYREREPRESENTANT TIL OG MED JUNI 2010. 
 
0011/10 10/00302  
 SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM VARAMEDLEM I BØ 

ELDRERÅD  
 
 
 



 
0001/10  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Ordfører orienterte om utdelt skriv fra skatteetaten: Kontrollrapport 2009 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Bø kommune, datert 15.02.10. 

 

Kultursjef Kine Johnsen orienterte om arbeidet med Gårdshistoria som med sine 3 bind nå er 
ferdig. Bokslippet skal skje førstkommende søndag på Skytterhuset, Sikan. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

 

  
0002/10  

ORDFØRERENS HJØRNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ingen særskilt vedtak. 

 

Behandling: 
- Stortinget desember 
- Møte bøfjerdinger i Oslo 



- Tilflyttingsprosjekt 
- Breiband, nordbygda 
- Vann nordbygda 
- Nordlandskonferansen Bodø 
- Skårvågen molo 
- Klippfiskeri Straumsjøen 
- Besøk av Fylkesråd for Samferdsel May Valle 
- Integrering flyktninger 
- Politirådet, narkotika 
- Videregående skole i Bø, studiespesialisering 
- Møte Erna Solberg 
- Fiskeriene, trålerkonsesjoner 
- Møte Innovasjon Norge, Nergaard 
 

Spørsmål: 

Tor Andersen: 

Hvordan jobber man breiband i forhold til resten av kommunen som ikke ligger i nordbygda? 

Ordfører: Det kommer ei sak til politisk behandling ang. utbygging av breiband. 

 

Guttorm Veabø: 

Hvordan går det med de første utbyggingsplaner i Bø for Nergård. Hva er status? 

Ordfører: I august forventes åpning av anlegget til Nergård ved Steinesjøen. 

 

Anne Ma. Vik:: 

Da hurtigbåten fra Straumsnes til Stokmarknes ikke korrensponderer med bussrutene, er dette 
noe av årsaken til at folk ikke benytter båtforbindelsen. Dette må videreformidles og  tas opp 
på høyere nivå som et argument for at bl.a. å legge til rette for skoletilbud på Melbu. 

 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 

 

 
0003/10  

ORIENTERING OM FORSKNINGSSTASJON PÅ AUVÅG – ORIENTE RING 

 

 

Saken utgår – Se godkjenning av sakslista. 

 

 



  
0004/10  

ÅRSMELDING 2009 - BØ ELDRERÅD 

 

 

Behandling: 
Forslag fra Arne Andersen: 

Kommunestyret tar eldrerådets årsmelding for 2009 til orientering. 

Votering: 

Forslag fra Andersen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar eldrerådets årsmelding for 2009 til orientering. 

 

 

  
0005/10  

EVNT. VALG AV NY REPRESENTANT TIL BØ ELDRERÅD. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgnemndas innstilling: 

 

Behandling: 
Sak 00011/10 (permisjonssøknad fra Steinsvik) ble i møtet behandlet før denne saken. 

 

Leder av valgnemnda Arne Andersen la frem valgnemndas forsalg. 

Votering: 

Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fast medlem til Bø Eldreråd: Roald Johansen, Vinje, 8470 Bø i Vesterålen 

Vara: Tore Enoksen, Mårsund, 8470 Bø i Vesterålen 

 

 



  
0006/10  

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

 

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

6. 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. 

 

 

  
0007/10  

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. 173 000 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. 

Tor Andersen /Senterpartiet ba om kort gruppemøte som ble innvilget. 

 

Votering: 

Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer. 

 

 



 

 

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

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

 

  
0008/10  

UTREDNING: MULIG ETABLERING AV EN INTERMEDIÆR-
AVDELING/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. 

Kommunelege I. Anders Svensson, orienterte og besvarte spørsmål. 

 

Ordfører orienterte om regionalt samarbeid, og signaler fra fylkespolitikere. Kommunestyret / 
de politiske partiene må dra i samme retning og jobbe videre politisk. Denne saken gagner alle, 
og det er dessuten snakk om nye arbeidsplasser i Bø kommune. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

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. 

 

 

  
0009/10  

SAMFERDSELSPLAN FOR VESTERÅLEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

1) Kommunestyret i Bø gir følgende innspill til utkast til samferdselsplan for Vesterålen 
a. Under pkt. 6.5 under prioriterte tiltak for buss og båt, endres kulepkt. 8 til  ” 

Opprettholde tilbud om båtkommunikasjon i Hadselfjordbassenget, ruta 
Stokmarknes-Straumsnes-Guvåg, og i Øksnes kommune som tilfredsstiller 
lovens krav til skoleskyss, gir grunnlag for næringslivets behov for transport, 
muligheter for arbeidspendling samt dekker et grunnleggende transportbehov 
for fastboende 

b. ……. 
 
 

2) Kommunestyret gir fullmakt til ordfører å foreta sluttgodkjenning av samferdselsplan i 
regionrådets arbeidsutvalg. 

 

 

Behandling: 
 

Forslag fra Arne Andersen:  

 

Pkt. 1. b: 

Utbedring av Skårvågen havn. 

(Til pkt. 8.5.3. Tiltak havner. Nytt tiltak.) 

 

Forslag fra Guttorm Veabø: 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Under pkt. 5.6.3 Andre viktige tiltak på hovedveinettet tilføres kulepkt. 

* RV 820 Sør for Skjerfjorden, knapp kurve og omlegging av svinget vei i Leirbogen. 

Under pkt. 5.6.4 legges inn 

• S 13 FV 901 Veanova – Straume og 

• S 14 FV 911 Veggemo under prioriterte strekninger på samleveinettet. 

 

S. 72 Nye tiltak: 

Bygging av molo i Skårvågen, jfr. politisk vedtatt havneplan for Bø. 

 

Forslag fra  Bø SV v/Anne Ma. Vik: 

Pkt. 1b) 

Følgende fylkesveger prioriteres 

1) FV 911 Veggemo 

2) FV 903 Straume mot Skårvågen 

3) FV 901 Veanova - Straume 

4) FV 915 Hovden – Rise 

 

Til pkt. 1a) 

I tillegg opprettes sommerrute Øksnes Vestbygd – Kråkberget som ledd i reiselivssatsinga i 
regionen. 

 

Forslag fra Svein H. Martinussen: 
 

Tilføyelser: 

5.6.3 RV 820 Steine – Mårsund: Utbedring og trafikksikkerhetstiltak 

 

Forslag fra Sture Pedersen: 

b) Pkt. 5.5.2, side 40 endres FV 903 til Straume mot Skårvågen. 

c) Pkt. 5.8, side 49 endres FV 903 fra Skårvågen til rundkjøring Straume 

 
Forslag fra Arne Andersen: 

- Alle forslag vedtas som innspill til samferdselsplan for Vesterålen. 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Votering: 

Forslag fra Andersen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Bø gir følgende innspill til utkast til samferdselsplan for Vesterålen: 
 

Pkt. 1. b: 

Utbedring av Skårvågen havn. 

(Til pkt. 8.5.3. Tiltak havner. Nytt tiltak.) 

 

Under pkt. 5.6.3 Andre viktige tiltak på hovedveinettet tilføres kulepkt. 

* RV 820 Sør for Skjerfjorden, knapp kurve og omlegging av svinget vei i Leirbogen. 

Under pkt. 5.6.4 legges inn 

• S 13 FV 901 Veanova – Straume og 

• S 14 FV 911 Veggemo under prioritet strekninger på samleveinettet. 

 

S. 72 Nye tiltak: 

Bygging av molo i Skårvågen, jfr. politisk vedtatt havneplan for Bø. 

 

Pkt. 1b) 

Følgende fylkesveger prioriteres 

1) FV 911 Veggemo 

2) FV 903 Straume mot Skårvågen 

3) FV 901 Veanova - Straume 

4) FV 915 Hovden – Rise 

Til pkt. 1a) 

I tillegg opprettes sommerrute Øksnes Vestbygd – Kråkberget som ledd i reiselivssatsinga i 
regionen. 

 

Tilføyelser: 

5.6.3 RV 820 Steine – Mårsund: Utbedring og trafikksikkerhetstiltak 

b) Pkt. 5.5.2, side 40 endres FV 903 til Straume mot Skårvågen. 

c) Pkt. 5.8, side 49 endres FV 903 fra Skårvågen til rundkjøring Straume 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

 

Under pkt. 6.5 under prioriterte tiltak for buss og båt, endres kulepkt. 8 til                 ” 
Opprettholde tilbud om båtkommunikasjon i Hadselfjordbassenget, ruta Stokmarknes-
Straumsnes-Guvåg, og i Øksnes kommune som tilfredsstiller lovens krav til skoleskyss, gir 
grunnlag for næringslivets behov for transport, muligheter for arbeidspendling samt dekker et 
grunnleggende transportbehov for fastboende, 

 

Kommunestyret gir fullmakt til ordfører å foreta sluttgodkjenning av samferdselsplan i 
regionrådets arbeidsutvalg. 
 

 

  
0010/10  

SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM KOMMUNESTYREREPR ESEN- 
TANT TIL OG MED JUNI 2010. 

 

Forslag til vedtak: 

Det vises til søknad om permisjon fra Sunniva Dahl om fritak fra vervet som fast 
kommunestyrerepresentant fram til og med juni 2010, med bakgrunn i hennes studiesituasjon. 

 

Det vises videre til kommunens praksis i lignende saker. 

 

Søknaden innvilges. 

Det foretas ikke nyvalg. Antall vararepresentanter anses å være tilstrekkelig.                                              

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det vises til søknad om permisjon fra Sunniva Dahl om fritak fra vervet som fast 
kommunestyrerepresentant fram til og med juni 2010, med bakgrunn i hennes studiesituasjon. 

 

Det vises videre til kommunens praksis i lignende saker. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Søknaden innvilges. 

 

Det foretas ikke nyvalg. Antall vararepresentanter anses å være tilstrekkelig.                                              

 

 

  
0011/10  

SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM VARAMEDLEM I BØ ELD RERÅD 

 

 

Forslag til vedtak: 

Viser til søknad fra Gunnar Steinsvik, datert 18.02.10, om fritak fra vervet som vara til Bø 
Eldreråd for perioden 2007 – 2011. 

 

Kommunestyret viser til tidligere praksis, og til Kommunelovens § 15. pkt. 2 med 
kommentarer. 

 

Gunnar Steinsvik innvilges fritak fra vervet i Bø kommune ut valgperioden. 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet før sak 005/10. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Viser til søknad fra Gunnar Steinsvik, datert 18.02.10, om fritak fra vervet som vara til Bø 
Eldreråd for perioden 2007 – 2011. 

 

Kommunestyret viser til tidligere praksis, og til Kommunelovens § 15. pkt. 2 med 
kommentarer. 

Gunnar Steinsvik innvilges fritak fra vervet i Bø kommune ut valgperioden. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Interpellasjon fra SP v/Guttorm Veabø, datert 23.02.10. 

Servicetorg og utbygging / RESTAURERING AV Bø Rådhus. 

Formannskapet gjorde oppstartvedtak 30. september - 09 over utbygging /restaureringsarbeid 
med følgende framdriftsplaner. 

      01.10.09             01.01.10               01.03.10           01.06.10           01.09.10       01.01 

      

Moduler og mellombygg      

Ventilasjonsanlegg      

El – brann og teleslynge      

Heis      

Nytt saltak      

Utvendige fasader      

Arkiv      

      

      

  

Servicetorg et sted der folk kan henvende seg og få rettledning og utdeling av offentlige 
skjemaer, er ikke nevnt i planene. Tas det nå sikte på å funksjonslokalisere dette til hallen i 
rådhuset? Er framdriften i arbeidet i rute, og vil de utvendige fasader og nytt saltak på rådhuset 
være ferdig 1. september 2010 etter de forespeilte framdriftsplaner? 

 

Ordfører Sture Pedersen besvarte spørsmålet med følgende: 

Omorganiseringsprosessen som pågår her på Rådhuset er pr. idag ikke fullført. 

 

Før denne er på plass, kan vi ikke planlegge et eventuelt servicetorg og plassering av dette. 

 

Plasseres et servicetorg i området  mot hallen i 1. etg, er der en del bygningsmessige 
utfordringer som må løses. 

 

Dette er kostnader vi pr idag ikke har tatt høyde for. 

  

Når det gjelder framdrift, har vi avventet videre arbeider i modulene til vi vet hvilke 
funksjoner som skal inn. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Dette betyr at ferdigstillelse pr. 01.03 ikke er relevant. 

Når det gjelder Ventilasjonsanlegg, El - brann og teleslynge, Heis, utvendige fasader og Arkiv 
- har vi pr. idag ingen forsinkelser. 

Fasader i dette prosjektet gjelder tilstøtende fasader til modulene på baksida av rådhuset. 

Nytt saltak gjelder planer om nytt taktekke på eksisterende hovedbygg - men dette er foreløpig 
ikke finansiert. 

 

Spørsmål fra Eldrerådet v/Fredrik Schreier: 

 

ANG: BUDSJETTREGULERING 2/2010 PÅ HELSE OG SOSIALETATEN 

HOVEUTVALGSSAK 0005/10, BEHANDLET I MØTE 11.02.10. 

 

Viser til åpent møte i hovedutvalg for helse- og sosial hvor undertegnede var til stede. 

I saksfremlegget fremgår følgende: 

 

I forbindelse med ”FYSAK-prosjektet” i 2004  fikk Bø kommune tilført tilskudd fra 
Nordland fylkeskommune. Tilskuddet ble ikke oppbrukt dette året, og har siden stått på 
bundet driftsfond og utgjør 43.523,40. 

 

Vedtaket i hovedutvalget gikk kort sagt ut på å omdisponere midlene til å dekke vikarutgifter. 

 

Bø Eldreråd har ved flere anledninger gjort innspill til at helsestasjon for barn etter hvert også 
burde kunne gi tilbud til eldre. Dette med bakgrunn i at barnetallet er sterkt redusert siden 
oppstart av helsestasjonen. Som eksempel på tilbud til de eldre er nevnt veiledning i kosthold, 
kurstilbud til diabetikere m.m. 

 

I planarbeidet for fysakaktivitetene ble det sagt at man først skulle satse på aktiviteter til barn 
og unge, hvoretter de eldre skulle bli prioritert. Bø Eldreråd var aktiv i saken og kom med 
innspill. 

 

Ut fra ovennevnte stiller Bø eldreråd seg spørrende til at penger til FYSAK-prosjektet fra 
fylkeskommunen skal brukes til andre formål enn grunnlaget de var innvilget på. 

Bø eldreråd er betenkt over at fylkesmidlene, avsatt på fond ”Fysakprosjektet” på kr. 
43.523,40 skal brukes til å styrke budsjettpostene  1.3410.254.000 og 1.3310.253.0204.000 
som er lønn andre vikarer u/refusjon hjemmesykepleien og vikarer ved videreutdanning. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Ordfører Sture Pedersen besvarte spørsmålet med følgende: 

Bø kommune oppretta i 2004 det såkalte ”Frisklivprosjektet”. Dette var et ledd i forebyggende 
helsearbeid, og nært knytta til ”FYSAKprosjektet” (FYSAK=fysisk fostring). Oppstarten av 
dette skulle finansieres gjennom omdisponering av midler fra FYSAKprosjektet med kr. 
40 000 (K.styresak 35/04). 

 

Frisklivsentralen ble opprettet ihht til vedtak. Imidlertid ble det ikke nødvendig å bruke så mye 
midler fra FYSAKprosjektet som forutsatt, fordi Frisklivsentralen ble tilført egne tilskudd fra 
fylkeskommunen. Derved oppsto et overskudd/mindreforbruk av midler fra FYSAK, som 
resulterte i at det ble avsatt kr. 43 523,40 i bundet driftsfond FYSAK ved avslutning av 
regnskapsåret 2004. 

 

Det ble senere ikke behov for disse midlene til drift av FYSAK, fordi aktiviteten i prosjektet 
ebbet ut pga manglende personell til å opprettholde dette. 

 

Når det gjelder ”Helsestasjon for eldre” så er etablering av et slikt tiltak vurdert flere ganger. 
Hensikten med en ”Helsestasjon for eldre” er at dette skal være et lavterskeltilbud til de eldre. 
I Bø kommune har legetjenesten meget god kapasitet, og fungerer i realiteten som et 
lavterskeltilbud som ivaretar de oppgavene en ”Helsestasjon for eldre” skulle ivareta. Det 
oppfattes derfor som uhensiktmessig å bruke midler til et slikt tiltak. De udisponerte midlene – 
ca. kr. 43 000 – ville uansett ikke være nok til en varig drift av en ”Helsestasjon for eldre”. 

 

Det pekes på at barnetallet i Bø er gått ned, og at dette betyr mindre oppgaver for 
helsestasjonen. Dette er isolert sett riktig, men kapasiteten ved helsestasjonen er bygd ned med 
30 % fra 2009 til 2010, og består i dag kun av ett årsverk. 

 

Ordføreren er imidlertid enig i at de avsatte fondsmidlene burde kanaliseres til forebyggende 
helsearbeid i tråd med vilkårene fra fylkeskommunen. Dette kan gjøres ved at de aktuelle 
midlene brukes til å styrke Frisklivsentralen, som fortsatt er i drift. Det viktigste tiltaket i 
denne er oppvarmet basseng 1/uke, noe som også er et tilbud til eldre i Bø kommune. 
Ordføreren vil ta initiativ til at dette skjer. 

 
  

Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen             Grete F. Olsen            Anne Ma. Vik            Arne Fr. Andersen 
Ordfører                       Fsk.sekr.                    Repr. SV                     Repr. H 


