
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 29.05.08 
Møtestart: Kl. 14.00. 
Møteslutt: 18.50 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
  Tom Tobiassen 
 Frode Pettersen møtte for Hilde Nilsen 
 Arne Andersen 
 Steinar Lihaug 
 Ivan Andreassen 
 Fred Oluf Hansen 
 Geir Strand møtte for Sunniva Dahl 
 Viggo Willassen 
 Geir Viggo Pedersen 
 Viggo Johnsen 
 Tor Andersen 
 Bente Berg møtte som vara for Ingelin Bakken 
 Marit J. Pedersen 
 Guttorm Veabø 
 Svein Tobiassen 
 Svein Helge Martinussen 
 Olav Eliassen møtte som vara for Brith Unni Willumsen 
 Anne Ma Vik 
 Fredrik Schreier 
 Einar F. Johnsen 
 
 Følgende vara innkalt i saker hvor de faste var inhabil: 
 Jack Roger Lihaug, Harald Wikan og Mogens Jakobsen. 
 
Dessuten møtte:   Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
 
 Til sakslisten:  
 Forslag fra ordfører: 
 Som tilleggssak oppføres Uravstemning – tariffoppgjøret pr. 01.05.08. 
 
 Sakene 0045 og 0048/08 flyttes frem og behandles etter sak 0035/08. 
 
 Forslag fra Svein Helge Martinussen: 
 Sak 0034/08 og 0035/08 bytter rekkefølge for behandling. 
 

Ordfører orienterte bakgrunnen for den rekkefølgen sakene var oppført på, 
og ønsket ikke foreslåtte endringer. 

 
 Videre foreslo ordfører at Arne Andersen og Svein Helge Martinussen  
 underskrive protokollen. 
 
 Votering: 
 Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0033/08 08/00607  

 REFERATER OG MELDINGER  
 
0034/08 08/00441  

 FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT 2008 – 2012 - BØ 
KOMMUNE   

 
0035/08 08/00442  

 FORSLAG TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN BØ 
KOMMUNE 2008 -2011  

 
0036/08 08/00555  

 ENDELIG GODKJENNING AV VEDTEKTSENDRINGER FOR 
VESTERÅLEN REGIONRÅD, KULTURSAMARBEIDET I 
VESTERÅLEN OG VESTERÅLEN REISELIV 

 
0037/08 07/01325  

 ETABLERING AV DIGFORSK AS I NORDLAND, SENTRAL BØ  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
0038/08 08/00577  

 OFFENTLIG INNKREVING - HØRINGSUTTALELSE  
 
0039/08 08/00596  

 KULTUR FOR NYSKAPING  
 
0040/08 08/00388  

 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2008  
 
0041/08 08/00591  

 ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNENS BOLIGMASSE  
 
0042/08 08/00249  

 FORSLAG TIL INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - 
SMUTTHULLET PUB  

 
0043/08 08/00243  

 FORSLAG TIL NORM FOR LEGETJENESTER VED BØHEIMEN BO - 
OG BEHANDLINGSSENTER  

 
0044/08 08/00529  

 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009  
 
0045/08 04/00022  

 REHABILITERING BØ UNGDOMSSKOLE  
 
0046/08 08/00549  

 FORSLAG TIL REKRUTTERINGSTILTAK - BØHEIMEN  
 
0047/08 07/00636  

 AREALPLAN - MERKNADSBEHANDLING  
 
0048/08 05/00313  

 UTVIDELSE DUKEN KIRKEGÅRD  
 
0049/08 08/00642  

 URAVSTEMNING - TARIFFOPPGJØRET PR. 01.05.08  
 
 
 
 
0033/08  

REFERATER OG MELDINGER 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om: 

- Den internasjonale røykfrie dagen som markeres i Bø 30. mai. 

- At kultursjef Kine Johnsen er utpekt til barnas representant for perioden 2007 – 2011, 
og at skolesjef Gundar Jakobsen er utpekt som vara. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
0034/08  

FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bø kommunestyre vedtar forslag til ”Bevillingsreglement 2008 -2012”. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Sture Pedersen,Viggo Willassen og Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og deltok ikke i 
behandling av saken. 

Mogens Jakobsen, Jack Roger Lihaug og Harald Wikan overtok som vara ved behandling av 
saken. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Svein Helge Martinussen ba om at hans habilitet ble vurdert.. 

 

Forslag fra Arne Andersen: 

Svein Helge Martinussen erklæres habil til å behandle saken. 

 

Votering: 

Forslag fra Andersen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: Svein Helge Martinussen erklæres habil til å behandle saken. 

 

Forslag fra Viggo Johnsen: 

1). 

Nåværende åpningstid bibeholdes. 

2) 

Dagens ordning med ølmonopol (3 utsalgssteder) oppheves. 

 

Anne Ma. Vik tok plass i møtet kl. 14.45. 

 

Forslag fra Arne Andersen: 

Saken utsettes. Nåværende reglement gjelder frem til 30.06.09. 

 

Votering: 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes.  

Nåværende reglement gjelder frem til 30.06.09. 

 

 

 

 

  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

0035/08  

FORSLAG TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN BØ KOMMUNE 2008 –
2011 

 

Forslag til vedtak: 

Bø Kommunestyre vedtar fremlagte rusmiddelpolitisk handlingsplan for Bø kommune 2008 - 
2012 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø Kommunestyre vedtar fremlagte rusmiddelpolitisk handlingsplan for Bø kommune 2008 - 
2012 

 

 

  
0036/08  

ENDELIG GODKJENNING AV VEDTEKTSENDRINGER FOR VESTERÅLEN 
REGIONRÅD, KULTURSAMARBEIDET I VESTERÅLEN OG VESTERÅLEN 
REISELIV 

 

Forslag til vedtak: 

Foreliggende forslag til endringer i vedtektene for Vesterålen regionråd, Kultursamarbeidet i 
Vesterålen og Vesterålen reiseliv godkjennes. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Foreliggende forslag til endringer i vedtektene for Vesterålen regionråd, Kultursamarbeidet i 
Vesterålen og Vesterålen reiseliv godkjennes. 

 
 
  
0037/08  

ETABLERING AV DIGFORSK AS I NORDLAND, SENTRAL BØ 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune kan ikke innvilge økonomisk medvirkning for etablering av Digforsk i Bø etter 
foreliggende modell. 

Bø kommune vil gjerne delta i videre drøftinger for å utarbeide en varig driftsplan for 
etablering av Digforsk i Bø. 

 

Behandling: 
 

Ref. formannskapets innstilling. 

Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune deltar i etablering av Digforsk i Nordland ved etablering av registreringssentral i 
Bø.  

Bø kommune deltar i etableringen ved å investere i 8 komplette arbeidsplasser for 
registreringsarbeidet innenfor kostnadsramme kr. 200.000. Beløpet innarbeides i budsjett, og 
finansieres som en investering. 

Bø kommune bidrar til etableringen ved å tilrettelegge lokaler for registreringssentralen, 
fortrinnsvis innenfor lokaler kommunen har tilgang på gjennom egne arealer, eller gjennom 
samarbeid med andre. 

 

  
0038/08  

OFFENTLIG INNKREVING - HØRINGSUTTALELSE 

 

Forslag til vedtak: 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

1. Bø kommune går mot flertallets innstilling i NOU 2007:12 om at alle statlige 
innfordringsoppgaver og innfordringsoppgaver knyttet til skatte- og avgiftskrav som 
hører under fellesinnkrevingen (les; skatteinnfordring som foretas av skatteoppkreverne 
i kommunene i dag), samles i en statlig innfordringsetat.  

 

2. En statlig overtakelse av den kommunale skatte- og avgiftsinnfordringen vil medføre 
at; 

• Innfordringsprosenten sannsynligvis vil bli redusert fra dagens nivå på 99,7%, 
noe som vil redusere kommunens inntektsgrunnlag 

 

• Det blir mer bruk av tvang i innfordringen ved at kommunikasjon og dialog 
som kommunene bruker i dag blir redusert som følge av manglende nærhet, 
mulighet for oppmøte og lokal kunnskap 

 

• Synergieffekter av et godt fagmiljø på innkrevingsområdet blir borte og vil 
medføre lavere løsningsgrad på kommunale krav, noe som også vil redusere 
kommunens inntektsgrunnlag 

 

• Rettssikkerheten for skattyterne blir redusert ved at fastsetting og innkreving av 
skatt samles på ett forvaltningsnivå. 

 

• Personvernhensyn ikke blir godt nok ivaretatt og skattytere vil kunne bli 
stigmatisert 

 

• Brukerservicen blir dårligere i form av dårligere tilgjengelighet, 
kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i 
saksbehandlingen 

 

• Svekket kommunalt økonomisk selvstyre ved at kommunens mulighet til å 
påvirke sitt inntektsfundament blir borte på dette området 

 

• Svekket folkevalgt kontroll og innsyn 

 

• Distriktspolitiske hensyn svekkes ved at arbeidsplasser sentraliseres, samt at 
lokalt næringsliv blir skadelidende ved at det blir lengre avstand til en av de 
viktigste offentlige samarbeidspartnere 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune går mot flertallets innstilling i NOU 2007:12 om at alle statlige 
innfordringsoppgaver og innfordringsoppgaver knyttet til skatte- og avgiftskrav som 
hører under fellesinnkrevingen (les; skatteinnfordring som foretas av skatteoppkreverne 
i kommunene i dag), samles i en statlig innfordringsetat.  

 

2. En statlig overtakelse av den kommunale skatte- og avgiftsinnfordringen vil medføre 
at; 

a. Innfordringsprosenten sannsynligvis vil bli redusert fra dagens nivå på 99,7%, 
noe som vil redusere kommunens inntektsgrunnlag 

 

b. Det blir mer bruk av tvang i innfordringen ved at kommunikasjon og dialog 
som kommunene bruker i dag blir redusert som følge av manglende nærhet, 
mulighet for oppmøte og lokal kunnskap 

 

c. Synergieffekter av et godt fagmiljø på innkrevingsområdet blir borte og vil 
medføre lavere løsningsgrad på kommunale krav, noe som også vil redusere 
kommunens inntektsgrunnlag 

 

d. Rettssikkerheten for skattyterne blir redusert ved at fastsetting og innkreving av 
skatt samles på ett forvaltningsnivå. 

 

e. Personvernhensyn ikke blir godt nok ivaretatt og skattytere vil kunne bli 
stigmatisert 

 

f. Brukerservicen blir dårligere i form av dårligere tilgjengelighet, 
kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i 
saksbehandlingen 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

g. Svekket kommunalt økonomisk selvstyre ved at kommunens mulighet til å 
påvirke sitt inntektsfundament blir borte på dette området 

 

h. Svekket folkevalgt kontroll og innsyn 

 

i. Distriktspolitiske hensyn svekkes ved at arbeidsplasser sentraliseres, samt at 
lokalt næringsliv blir skadelidende ved at det blir lengre avstand til en av de 
viktigste offentlige samarbeidspartnere 

 

 

  
0039/08  

KULTUR FOR NYSKAPING 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune deltar i prosjekt ”Kultur for nyskaping” med tilskudd kr 25 000,00 for 2008 og 
kr 25 000,00 for 2009. 

Tilsagnet forutsetter deltakelse fra alle kommunene i regionsamarbeidet. 

Tilsagnet belastes Statlig fond.  Første års utbetaling skjer ved dokumentasjon på 
fullfinansiering og bekreftelse på oppstart av prosjektet. 

 

Behandling: 
Ref.  formannskapets innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune deltar i prosjekt ”Kultur for nyskaping” med tilskudd kr 25 000,00 for 2008 og 
kr 25 000,00 for 2009. 

Tilsagnet forutsetter deltakelse fra alle kommunene i regionsamarbeidet. 

Tilsagnet belastes Statlig fond.  Første års utbetaling skjer ved dokumentasjon på 
fullfinansiering og bekreftelse på oppstart av prosjektet. 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

  
0040/08  

REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2008 

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg vedtar kommunestyret følgende reviderte 
investeringsbudsjett for 2008 innenfor en ramme på kr 24 473 000. Det delegeres til 
rådmannen å detaljregulere budsjettet i henhold til etterfølgende tabell. 

 

Revidert budsjett pr.              

Nr Navn Kostnad  Lånemidler Driftsmidler Fond  Tilskudd/ 

              erstatning 

401 Vannsforsyning Østbygda 500 000 500 000     

405 Bøheimen 4 076 000 3 910 000 100 000      66 000 

409 Stedsutvikling Straume 100 000 80 000 20 000    

410 Gang- og sykkelvei Eidet 1 610 000 240 000 323 000   1 047 000 

414 Ombygging NAV  2 208 000 766 000 442 000 1 000 000   

421 Vannledning Kobbvågen 1 300 000 1 300 000     

425 Vei Øyjord 9 000 7 000 2000    

436 Kai Hovden 287 000 287 000     

452 Digitalisering ledningsnett 71 000 71 000     

455 Duken kirkegård 0 0 0    

603 
Kommunehuset- 
brannsikring 3 610 000 2 888 000 722 000     

612 Bø ungdomsskole 8 0 000          80000        

604 Sprenging Nittingskallen 9 812 000 865 000 1 962 000 161 000   6 824 000 

 Digforsk 200 000 200 000     

 Kai Steinesjøen 500 000 400 000 100 000    

615 Industriområde Føre  110 000  78 000  11 000  21 000     

 Sum 24 473 000 11 672 000 3 682 000 1 182 000  7 937 000 

 

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

Votering: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Vedtak: 

Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg vedtar kommunestyret følgende reviderte 
investeringsbudsjett for 2008 innenfor en ramme på kr 24 473 000. Det delegeres til 
rådmannen å detaljregulere budsjettet i henhold til etterfølgende tabell. 

 

Revidert budsjett pr.              

Nr Navn Kostnad  Lånemidler Driftsmidler Fond  Tilskudd/ 

              erstatning 

401 Vannsforsyning Østbygda 500 000 500 000     

405 Bøheimen 4 076 000 3 910 000 100 000      66 000 

409 Stedsutvikling Straume 100 000 80 000 20 000    

410 Gang- og sykkelvei Eidet 1 610 000 240 000 323 000   1 047 000 

414 Ombygging NAV  2 208 000 766 000 442 000 1 000 000   

421 Vannledning Kobbvågen 1 300 000 1 300 000     

425 Vei Øyjord 9 000 7 000 2000    

436 Kai Hovden 287 000 287 000     

452 Digitalisering ledningsnett 71 000 71 000     

455 Duken kirkegård 0 0 0    

603 
Kommunehuset- 
brannsikring 3 610 000 2 888 000 722 000     

612 Bø ungdomsskole 8 0 000          80000        

604 Sprenging Nittingskallen 9 812 000 865 000 1 962 000 161 000   6 824 000 

 Digforsk 200 000 200 000     

 Kai Steinesjøen 500 000 400 000 100 000    

615 Industriområde Føre  110 000  78 000  11 000  21 000     

 Sum 24 473 000 11 672 000 3 682 000 1 182 000  7 937 000 

 

 

 

 
0041/08  

ORGANISERING OG DRIFT AV KOMMUNENS BOLIGMASSE 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune ønsker ikke lenger å sitte som eier, forvalter og driver av den kommunale 
boligmassen. Med bakgrunn i dette bes rådmannen jobbe for å muliggjøre et salg av 
kommunale boliger til en eller flere private aktører i fellesskap. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Forslag fra Svein Helge Martinussen: 

Bø kommune ønsker å vurdere salg av hele eller deler av boligmassen. Kommunestyret gjør 
vedtak i saken. 

 

Votering: 

Svein Helge Martinussens forslag fikk 7 stemmer og falt dermed til fordel for formannskapets 
innstilling. 

 

Vedtak: 

Bø kommune ønsker ikke lenger å sitte som eier, forvalter og driver av den kommunale 
boligmassen. Med bakgrunn i dette bes rådmannen jobbe for å muliggjøre et salg av 
kommunale boliger til en eller flere private aktører i fellesskap. 

 

 
 
  
0042/08  

FORSLAG TIL INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SMUTTHULLET PUB 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune påpeker flere brudd på alkoholloven/forskriftene til alkoholloven ved 
”Smutthullet Pub”. 

2. Bø kommune inndrar skjenkebevillingen til ”Smutthullet Pub” i perioden 30.05.08 til 
30.06.08.  

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og Harald Vikan overtok hans plass i møtet. 

 

Forslag fra Bø Senterparti v/Tor Andersen:  

1. Bø kommune påpeker to mindre brudd på alkoholloven / forskriftene til alkoholloven 
ved ”Smutthullet Pub” den 14.12.2007, jfr. rapport fra skjenkekontrollørene. 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

2. Bø kommune gir ”Smutthullet Pub” en skriftlig advarsel for de to mindre forhold som 
påpekt i rapporten fra kontrollørene. 

 

Forslag fra Tom Tobiassen. 

Bø kommune påpeker brudd på alkoholloven / forskriftene til alkoholloven ved ”Smutthullet 
Pub”. 

Brev sendes eierne. 

 

Tor Andersen trakk sitt forslag. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom innstilling og forslag fra Tom Tobiassen, ble forslag fra 
Tobiassen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune påpeker brudd på alkoholloven / forskriftene til alkoholloven ved ”Smutthullet 
Pub”. 

Brev sendes eierne. 

 

 

  
0043/08  

FORSLAG TIL NORM FOR LEGETJENESTER VED BØHEIMEN BO - OG 
BEHANDLINGS 

 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalg for helse- og sosialsaker tar foreliggende plan for legetjenesteri 
sykehjem til orientering. 

2. Det vedtas en norm for legetjenester ved Bøheimen Bo- og behandlingssenter på 
0,27 timeverk pr. pasient/uke.  

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

Forslag fra Ivan Andreassen: 

Pkt. 1. 

Det vedtas en norm for legetjenester ved Bøheimen. Bo- og behandlingssenter på 0,27 
timeverk. Pr pasient/uke. 

Pkt.2. 

Planen for øvrig vedtaes. 

 

Forslag fra Svein Helge Martinussen: 

- Individrettet arbeid økes fra 12 t/uke til 16t/uke. 

- Det avsettes 8 t/uke til systemrettet arbeid (eks. internopplæring, tverrfaglige møter, 
medisinsk-faglige retningslinjer og prosedyrer, arbeid med journal- og 
medikamentrutiner, kvalitetssystem med avviksbehandling, smittevern mv). I tillegg 
avsettes det tid til kontakt med eksterne aktører, eksempelvis helseforetak og kollegiale 
kontaktmøter i regionen / nasjonalt. 

- Dette utgjør til sammen 24 t/uke, tilsvarende ca. 65% stilling.  

- Tilsynslegefunksjonen endres til å hete sykehjemslege i samsvar med legetjenestens 
utvida deltaking i systemretta arbeid. 

- Funksjonen som sykehjemslege fordeles på 2 av de faste legene, ikke som nå en av de 
faste + turnuslege. 

- Det iverksettes en intern diskusjon om Bøheimens framtidige profil.  

Votering: 

Ved alternativ votering mellom forslagene fra Ivan Andreassen og Svein Helge Martinussen, 
ble forslaget fra Andreassen vedtatt med 17 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

Pkt. 1. 

Det vedtas en norm for legetjenester ved Bøheimen. Bo- og behandlingssenter på 0,27 
timeverk. Pr pasient/uke. 

Pkt.2. 

Planen for øvrig vedtaes. 

 

 

 

  



 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

0044/08  

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 

 

Forslag til vedtak: 

Stortings- og sametingsvalget 2009 avholdes i Bø kommune over 1 dag, mandag 14. 
september. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Stortings- og sametingsvalget 2009 avholdes i Bø kommune over 1 dag, mandag 14. 
september. 

 

 

  
0045/08  

REHABILITERING BØ UNGDOMSSKOLE 

 

Forslag til vedtak: 

Det avsettes kr. 80.000 til  

1. Oppdekking av forbruk kr. 30.000. 

2. Opprydding uteområdet kr. 50.000. Jfr. egen sak om regulering av investeringsbudsjett 
for 2008. 

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
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Vedtak: 

Det avsettes kr. 80.000 til  

1. Oppdekking av forbruk kr. 30.000. 

2. Opprydding uteområdet kr. 50.000. Jfr. egen sak om regulering av investeringsbudsjett 
fra 2008. 

 

 

  
0046/08  

FORSLAG TIL REKRUTTERINGSTILTAK - BØHEIMEN 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune tar utvalgsinnstillingen fra rekrutteringsutvalget til orientering. 

2. Sykepleierne ved Bøheimen fritas fra deltakelse i bogruppene på ettermiddagsøktene 
mandag - fredag. Dette utgjør ca.0,9 årsverk. Sykepleier kan erstattes av hjelpepleier i 
bogruppen. Antatt kostnad ca. kr. 360.000,- pr. år, og kr. 180 000,- i 2008 beregna fra 
1.juli. Dette vil stabilisere/bedre bemanningssituasjonen uavhengig av nyrekruttering 
av sykepleiere. 

3. Inntil antall sykepleiere ved Bøheimen når bemanningsplanen på 17,35 årsverk, tilbys 
sykepleierne her et ekstra lønnstilskudd på kr. 20 000 år, fra 1.7.2008. Kostnadene for 
2008 beregnes til ca. kr. 70 000, avhengig av rekrutteringen.  

4. For avdelingslederne forhandles særskilt, i samsvar med dagens ordning. 

5. Dagens stipendordning på kr. 30 000, økes til kr. 60 000 fra 1.1.09. Dette gir mulighet 
til utdeling av 6 stipend a kr. 10 000 hvert år. Økningen øremerkes tildeling 
sykepleiestudenter. Etter dagens regler vil da 6 studenter over en 3-årsperiode gis en 
støtte på kr. 30 000 hver, mot bindingstid på 2 år.  

6. I forbindelse med stipendordningen gis studenter som har bindingstid tilsagn om fast 
ansettelse i kommunen inntil ett år før studietiden utløper. Likeledes kan det gis fast 
tilsetting i eventuell ledig sykepleiehjemmel inntil 6 mnd. før studiet er avslutta 
(selvsagt med forbehold om autorisasjon).   

7. En av sykepleierstillingene i hjemmebaserte tjenester omgjøres til ei stilling for 
assisterende avdelingsleder. Det beregnes ikke økte kostnader ved dette da lønn 
assisterende avdelingsleder vil ligge på om lag samme nivå som sykepleier med 
turnustillegg.  

8. I forbindelse med rekruttering til sommerferier inviterer Bø kommune alle kjente 
høgskolestudenter fra kommunen innen pleie- og omsorgssektoren til et årlig ”treff”, 
senest 1. februar det aktuelle året, eventuelt i forbindelse med juleferien foregående år.  
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9. Det opprettes 2 plasser for lærlinger i helse- og sosialsektoren fra 15.08.08 

10. Økte utgifter i 2008 som ikke finansieres innen vedtatt budsjettramme – kr. 250 000 – 
innarbeides ved 1. budsjettregulering. Kostnadene for 2009 og etterfølgende år 
innarbeides ved de årlige budsjettprosessene. 

11. Rekrutteringstiltakene gjelder i første omgang inntil 3 år, og evalueres hvert år i 
sammenheng med årsrapporten. 

 

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

Ordfører fremmet forslag på korrigering av første setning der han foreslo at kommunestyret 
vedtar utvalgets innstilling. 

 

Tilleggsforslag fra Svein Helge Martinussen: 

 

Kommunestyret vedtar at det legges til rette for et systematisk og målrettet arbeid for faglig 
kursing og kompetansebygging for Bøheimens personale. 

 

Bøheimen skal fremstå som en avdeling med godt arbeidsmiljø og faglig god standard. 

Kommunestyret ber om tilbakemelding innen utgangen av september måned 2008. 

 

Frode Pettersen ba om gruppemøte som ble innvilget. 

 

Fred Oluf  Hansen erklærte seg inhabil da han har vært med i prosjektgruppa. 

 

Svein Helge Martinussen trakk sitt forslag. 

 
Votering: 

Innstilingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune vedtar utvalgsinnstillingen fra rekrutteringsutvalget. 

3. Sykepleierne ved Bøheimen fritas fra deltakelse i bogruppene på ettermiddagsøktene  
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4. mandag - fredag. Dette utgjør ca.0,9 årsverk. Sykepleier kan erstattes av hjelpepleier i 
bogruppen. Antatt kostnad ca. kr. 360.000,- pr. år, og kr. 180 000,- i 2008 beregna fra 
1.juli. Dette vil stabilisere/bedre bemanningssituasjonen uavhengig av nyrekruttering 
av sykepleiere 

5. Inntil antall sykepleiere ved Bøheimen når bemanningsplanen på 17,35 årsverk, tilbys 
sykepleierne her et ekstra lønnstilskudd på kr. 20 000 år, fra 1.7.2008. Kostnadene for 
2008 beregnes til ca. kr. 70 000, avhengig av rekrutteringen.  

6. For avdelingslederne forhandles særskilt, i samsvar med dagens ordning. 

7. Dagens stipendordning på kr. 30 000, økes til kr. 60 000 fra 1.1.09. Dette gir mulighet 
til utdeling av 6 stipend a kr. 10 000 hvert år. Økningen øremerkes tildeling 
sykepleiestudenter. Etter dagens regler vil da 6 studenter over en 3-årsperiode gis en 
støtte på kr. 30 000 hver, mot bindingstid på 2 år.  

8. I forbindelse med stipendordningen gis studenter som har bindingstid tilsagn om fast 
ansettelse i kommunen inntil ett år før studietiden utløper. Likeledes kan det gis fast 
tilsetting i eventuell ledig sykepleiehjemmel inntil 6 mnd. før studiet er avslutta 
(selvsagt med forbehold om autorisasjon).   

9. En av sykepleierstillingene i hjemmebaserte tjenester omgjøres til ei stilling for 
assisterende avdelingsleder. Det beregnes ikke økte kostnader ved dette da lønn 
assisterende avdelingsleder vil ligge på om lag samme nivå som sykepleier med 
turnustillegg.  

10. I forbindelse med rekruttering til sommerferier inviterer Bø kommune alle kjente 
høgskolestudenter fra kommunen innen pleie- og omsorgssektoren til et årlig ”treff”, 
senest 1. februar det aktuelle året, eventuelt i forbindelse med juleferien foregående år.  

11. Det opprettes 2 plasser for lærlinger i helse- og sosialsektoren fra 15.08.08 

12. Økte utgifter i 2008 som ikke finansieres innen vedtatt budsjettramme – kr. 250 000 – 
innarbeides ved 1. budsjettregulering. Kostnadene for 2009 og etterfølgende år 
innarbeides ved de årlige budsjettprosessene. 

13. Rekrutteringstiltakene gjelder i første omgang inntil 3 år, og evalueres hvert år i 
sammenheng med årsrapporten. 

 

  
0047/08  

AREALPLAN - MERKNADSBEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret stadfester planutvalgets vedtak i møte den 22.05.08. Endringene innarbeides i 
planens tekstdel. 
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1. Omdefinering (bruksendring) av bolighus til fritidshus – vil spesielt gjelde i de 
tre BE – områdene, Eidet, Straume og Steine/ Vinje:  

 

I behandlingen av planen var kommunestyret klar på at det ikke var ønskelig 
med fritidsbebyggelse i disse områdene bl.a. for å unngå interessekonflikter. 
Likevel har planutvalget gitt flere dispensasjoner i året som har gått. Det forslås 
ei presisering på dette området og at det bør skje ei skikkelig behandling om 
bruksendring etter en konkret, skriftlig søknad. 

 

2. ”Utgjør ny og eksisterende fritidsbebyggelse en gruppe på 5 enheter eller 
mer, innenfor 10 da, kreves godkjent bebyggelsesplan før fradeling/utbygging 
finner sted.”  

Dette punktet ble det vedtatt å beholde. 

 

3. Bestemmelsen om at ”for all fritidsbebyggelse med avrenning til vassdrag 
stilles krav om godkjent avløp (biodo, infiltrasjonsløsning). Dette er et 
absolutt vilkår og uavhengig av om det oppgis at det ikke skal legges inn 
vatn”. 

 

Denne bestemmelsen foreslås endret til: ”for all fritidsbebyggelse med 
avrenning til vassdrag stilles krav om godkjent avløp(biodo, 
infiltrasjonsløsning)”. 

 

4. I bestemmelsen om naust heter det bl.a.: 
 

”Naust tillates ikke innredet til beboelse, for eksempel fritidshus”, og det 
foreslås en slik tilføyelse:  

 

”Dette gjelder også ombygging av eksisterende naust” 

 

5. Planutvalget kom i møte den 12. des. 2006 med flg. henstilling til 
administrasjonen med bakgrunn i en delingssak i Ryggedalen: 

 

”Planutvalget ber administrasjonen vurdere mulighet for å endre eller ta ut 
følgende formulering i arealplanen”:  
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”I LNF- områder med forbud mot spredt utbygging tillates ikke annen bygge- 
og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell 
landbruksdrift eller annen stedbunden næring."  

 

foreslås endret til: 

   

”I LNF- områder med forbud mot spredt utbygging tillates ikke annen bygge- 
og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til stedbunden 
næring, natur- eller friluftstiltak for allmennheten."  

 

Søknader som gjelder virksomhet ut over disse formålene må derfor behandles 
som dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven (PBL), jfr. § 7. Når 
særlige grunner tilsier det, kan det gis dispensasjon etter PBL § 7. 

 

6. Kommunestyret vedtar å utvide BH3 Spjelkvågen uten begrensninger på antall 
bygninger. 

 

Behandling: 
Tor Andersen erklærte seg inhabil som saksbehandler i saken og Harald Wikan overtok hans 
plass i møtet. 

 

Forslag fra Anne Ma. Vik: 

Pkt. 6 strykes. 

 

Votering: 

Innstillingens pkt. 1-5 enstemmig vedtatt. 

Pkt. 6. 

Votering om det skal strykes. 

Ved alternativ votering falt forslag om stryking med 9 mot 10 stemmer. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret stadfester planutvalgets vedtak i møte den 22.05.08. Endringene innarbeides i 
planens tekstdel. 
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1. Omdefinering (bruksendring) av bolighus til fritidshus – vil spesielt gjelde i de 
tre BE – områdene, Eidet, Straume og Steine/ Vinje:  

 

I behandlingen av planen var kommunestyret klar på at det ikke var ønskelig 
med fritidsbebyggelse i disse områdene bl.a. for å unngå interessekonflikter. 
Likevel har planutvalget gitt flere dispensasjoner i året som har gått. Det forslås 
ei presisering på dette området og at det bør skje ei skikkelig behandling om 
bruksendring etter en konkret, skriftlig søknad. 

 

2. ”Utgjør ny og eksisterende fritidsbebyggelse en gruppe på 5 enheter eller 
mer, innenfor 10 da, kreves godkjent bebyggelsesplan før fradeling/utbygging 
finner sted.”  

Dette punktet ble det vedtatt å beholde. 

 

3. Bestemmelsen om at ”for all fritidsbebyggelse med avrenning til vassdrag 
stilles krav om godkjent avløp (biodo, infiltrasjonsløsning). Dette er et 
absolutt vilkår og uavhengig av om det oppgis at det ikke skal legges inn 
vatn”. 

 

Denne bestemmelsen foreslås endret til: ”for all fritidsbebyggelse med 
avrenning til vassdrag stilles krav om godkjent avløp(biodo, 
infiltrasjonsløsning)”. 

 

4. I bestemmelsen om naust heter det bl.a.: 
 

”Naust tillates ikke innredet til beboelse, for eksempel fritidshus”, og det 
foreslås en slik tilføyelse:  

 

”Dette gjelder også ombygging av eksisterende naust” 

 

5. Planutvalget kom i møte den 12. des. 2006 med flg. henstilling til 
administrasjonen med bakgrunn i en delingssak i Ryggedalen: 

 

”Planutvalget ber administrasjonen vurdere mulighet for å endre eller ta ut 
følgende formulering i arealplanen”:  
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Postadresse:  
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”I LNF- områder med forbud mot spredt utbygging tillates ikke annen bygge- 
og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell 
landbruksdrift eller annen stedbunden næring."  

 

foreslås endret til: 

   

”I LNF- områder med forbud mot spredt utbygging tillates ikke annen bygge- 
og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til stedbunden 
næring, natur- eller friluftstiltak for allmennheten."  

 

Søknader som gjelder virksomhet ut over disse formålene må derfor behandles 
som dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven (PBL), jfr. § 7. Når 
særlige grunner tilsier det, kan det gis dispensasjon etter PBL § 7. 

 

6. Kommunestyret vedtar å utvide BH3 Spjelkvågen uten begrensninger på antall 
bygninger. 

 

 

  
0048/08  

UTVIDELSE DUKEN KIRKEGÅRD 

 

Formannskapets innstilling: 

Bø kommunes økonomiske utfordringer gjør det nødvendig å se på muligheten for å redusere 
kostnader både av driftsmessig og investeringsmessig art. Dette vil kunne medføre noe 
redusert trafikk – og fellesareal – og at gjenbruk iverksettes i medhold av gjeldende lover, 
normer og regler. Med bakgrunn i dette gjøres følgende: 

 

1. Oppstartet reguleringsarbeid i forbindelse med utvidelse av Duken kirkegård avsluttes. 

2. Bø kommune ber Bø og Malenes Menighetsråd/Fellesråd utarbeide løsninger for bedre 
arealutnyttelse til gravformål innenfor eksisterende kirkegård. 

3. Bø kommune vil etter henvendelse fra Bø og Malenes Menighetsråd/Fellesråd kunne 
bidra med økonomi/ressurser til slik avklaring. 

Det forventes at ovennevnte tiltak vil kunne gi økonomiske besparelser i form av betydelig 
lavere investeringskostnader, og en mer effektiv og mindre kostnadskrevende drift. 
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Det forutsettes videre at endringer av eksisterende kirkegård skjer i hat. kirkegårdsplan, lov og 
forskrift. 

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

 

Ordfører Sture Pedersen orienterte i saken. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommunes økonomiske utfordringer gjør det nødvendig å se på muligheten for å redusere 
kostnader både av driftsmessig og investeringsmessig art. Dette vil kunne medføre noe 
redusert trafikk – og fellesareal – og at gjenbruk iverksettes i medhold av gjeldende lover, 
normer og regler. Med bakgrunn i dette gjøres følgende: 

 

4. Oppstartet reguleringsarbeid i forbindelse med utvidelse av Duken kirkegård avsluttes. 

5. Bø kommune ber Bø og Malenes Menighetsråd/Fellesråd utarbeide løsninger for bedre 
arealutnyttelse til gravformål innenfor eksisterende kirkegård. 

6. Bø kommune vil etter henvendelse fra Bø og Malenes Menighetsråd/Fellesråd kunne 
bidra med økonomi/ressurser til slik avklaring. 

Det forventes at ovennevnte tiltak vil kunne gi økonomiske besparelser i form av betydelig 
lavere investeringskostnader, og en mer effektiv og mindre kostnadskrevende drift. 

Det forutsettes videre at endringer av eksisterende kirkegård skjer i hat. kirkegårdsplan, lov og 
forskrift. 

 

 

0049/08  

URAVSTEMNING - TARIFFOPPGJØRET PR. 01.05.08 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret viser til anbefalt forslag til tariffrevisjonen pr. 01.05.08 – ny 
hovedtariffavtale for tariffperioden 01.05.08 – 30.04.10 
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2. Kommunestyret vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Anne Ma. Vik erklærte seg inhabil som medlem av ei fagforening som er i streik, og deltok 
ikke i behandling av saken. Det var ikke innkalt vara. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til anbefalt forslag til tariffrevisjonen pr. 01.05.08 – ny 
hovedtariffavtale for tariffperioden 01.05.08 – 30.04.10 

2. Kommunestyret vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag. 

 

 
DIVERSE UTTALELSER. 
 
Uttalelse om videregående skole. 
Anne Ma. Vik ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
 
Rådmannen orienterte. 
 
Forslag fra Sture Pedersen: 
Anne Ma. Vik erklæres habil til å behandle saken. 
 
Votering: 
Forslag fra Pedersen enstemmig vedtatt. 
 
 
Ref. foreliggende forslag til uttalelse fra Sture Pedersen. 
 
Forslag fra Anne Ma. Vik: 
Forslaget endres ved at: 
- ”mer enn” settes inn i første setning etter ”det blir…”. 
- I føreste setning i siste avsnitt endres til: Bø kommune ber om samarbeid med Nordland 
  Fylkeskommune for å hindre en slik uvikling. 
- VK endres til G. 
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- Siste setning i siste avsnitt endres ved at det settes komma etter nivå i setningen fremfor, og  
  at ”Dette” strykes. 
 
Votering: 
Uttalelsen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bø kommune har som målsetting å opprettholde eksisterende arbeidsplasser, beholde og 
utvikle gode fagmiljø og å etablere nye arbeidsplasser. I denne sammenheng er det beklagelig 
at Nordland Fylkeskommune legger ned tilbud om studiespesialisering ved Sortland 
videregående skole avd. Bø. 
 
Videregående skole har en viktig rolle både som kompetansemiljø og som arena for å kunne 
beholde den unge ungdommen i kommune så lenge som mulig. For ungdommen er dette viktig 
for identitetsskaping, og for lokalsamfunnet er ungdommene viktig som ressurspersoner i 
fritidsmiljøet. Bø kommune anser det derfor som svært positivt at LOSA – tilbudet er opprettet 
fra kommende skoleår og håper dette kan bli et godt tilbud på G1nivå. 
 
Endringene vil samlet innebære at det blir mer enn en halvering av stillingene ved skolen. 
Dette vil medføre forvitring av et viktig kompetansemiljø i kommunen, og det kan også 
innebære at læringsmiljøet for elevene ikke blir optimal. 
 
Bø kommune ber om samarbeid med Nordland Fylkeskommune for å hindre en slik uvikling. 
Dette med sikte på å beholde og utvikle avdelingen i Bø og for å utnytte Nordland 
Fylkeskommune sine lokaler på en god måte. I denne sammenheng må det vurderes å etablere 
tilbud innenfor en eller flere studieretninger på VG2 nivå, gjerne i kombinasjon med de 
muligheter et studieverksted/kompetansesenter vil kunne gi. 
 
 
 

SV v/Anne Ma. Vik hadde på forhånd sendt inn forslag til uttalelse om seismikk 
Kommunestyret i Bø støtter fiskerne i den kampen de fører mot seismikkaktiviteten utafor 
Lofoten og Vesterålen. Kommunestyret anmoder regjeringa om å stoppe aktiviteten til det 
foreligger sikre forskningsresultater om konsekvensene for livet i havet, og en nærmere 
analyse om konsekvensene for det fiskeribaserte næringslivet i vår region. Vi beklager sterkt at 
man nå har stengt av hevdvunne fiskeriområder i en periode med aktivt blåkveietiske utafor 
Lofoten og Vesterålen til fordel for petroaktivitet, som seismikkskyting faktisk innebærer. 
 
 
Anne Ma Vik trakk forslaget. 
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Forslag  innsendt av Tom Tobiassen:  Resolusjon – uttalelse til Den norske regjering. 
 
Kommunestyret i Bø viser til en betydelig bekymring i kystsamfunnene for den utstrakte 
seismiske aktiviteten OD har berammet i år uten å ha god nok dialog med fiskerinæringen. 
 
Kommunestyret registrerer at bekymringen kommer til uttrykk fra en samlet fiskerinæring og 
andre deler av samfunnet. 
 
Kommunestyret registrerer videre at det i 2007 ble anbefalt en tidsbruk OD tok hensyn til, og 
at OD i år har valgt å ikke følge tilrådningene fra fiskerorganisasjonene. 
 
Samtidig er reguleringen av årets blåkveitefiske endret på en måte som vanskeliggjør 
utøvelsen av fisket. 
 
Kommunestyret mener det er betenkelig at regjeringen velger en rigid gjennomføring a 
seismikkinnsamlingene på tross av betydelig motsand blant fagfolk og fiskerinæringen og ikke 
imøtekomme en god dialog. 
 
For å kompensere de mulige økonomiske tapene ODs seismikkinnsamling gir, er det 
nødvendig at regjeringen straks tar stilling til erstatningsordninger for hele kystsamfunnet. 
 
Votering: 
Resolusjonen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen      Grete F. Olsen    Arne Andersen      Svein H. Martinussen 
Ordfører                Fsk-sekr             Repr.                      Repr. 

 
 
 


