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Forslag til handlingsplan 2014-2016 
 
Satsingsområde 1 

Bevare det gode liv i Bø 

Tiltak Leveranse 

Vise fram suksess-

historiene – gjøre oss 

”lækker” / Utvikle en 

offensiv 

kommunikasjonsstrategi 

 

Etablere Frivilligsentral i 

Bø 

Hvis statsstøtte, på plass 

høsten 2014 

Revitalisere 

Ungdomsrådet 

I drift fra 2015 

 

  

Satsingsområde 2 

Skape flere 

arbeidsplasser 

Tiltak Leveranse 

 Styrke næringsavdelinga   

Etablere et forum for 

samarbeid i Bø 

 

Igangsettes straks. Forum 

etablert før sommeren 

2014  

Initiere samarbeid i 

næringslivet – der de gjør 

hverandre gode 

Utvikle dette gjennom 

samarbeid og prosess ifm 

SNP Bø 

Etablere en strategi som 

grunnlag for en offensiv 

fiskeripolitikk 

På plass innen utgangen 

av 2014.  

Mentorordning både ifht 

bedrifter og ifht 

rekruttering 

 

 

  

Satsingsområde 3 

Flere skal bo i Bø 

Tiltak Leveranse 

 Igangsette et ”ung-bolig” 

prosjekt i løpet av 2014 

 

Planlegging, finansiering 

og bygging av 6 slike 

boliger innen medio 2015 

Gjennomføre en 

idédugnad under 

Reginedagan; 

Bøfjerdinger, utflytta 

Bøfjerdinger og Bø-venner 

Planlegges og 

gjennomføres første gang 

sommeren 2014 

 

Støtte ”lille-lørdag” og 

etablering av forum for 

unge voksne bøfjerdinger 
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Vedlegg 

Tiltaksbank (denne vedtas ikke) 
 
Alle forslag til tiltak som er foreslått i prosessen samles her i en oversikt, sortert etter 

satsingsområde som de kan relateres til. Forslag fra tiltaksbanken vurderes underveis etter 

hvert som tiltak gjennomføres, og er grunnlag for årlig revisjon av handlingsplanen.   

 

Satsingsområde 1 

Gode kommunale 

tjenester og bolyst 

Forslag til tiltak Forslagstiller/referanse 

Målretta arbeid mot 

aldersgruppa under 20 år 

Opprettholde driften av 

ungdomsklubben 

Opprettholde full 

ungdomslederstilling 

Gratis trening for barn og 

unge i Bø. 

Bruke fylkeskommunale 

ordninger aktivt for å bedre 

buss- og transporttilbudet 

Videreføre Rock Mot 

Frafløtting som en årlig 

festival.  

Prioritere det forebyggende 

rusarbeidet blant barn og 

unge.  

Utlyse kommunale 

lærlingplasser. 

Helsestasjon for ungdom i 

ungdomsklubben 

Bibliotek for ungdom/film 

og leseprosjekt 

Lavterskeltilbud/gratistilbud 

i kulturskolen for 

alderstrinn 13-16 år 

Videreføre kulturskoletimen 

(gratis gruppeundervisning 

1-4 klasse, per dags dato 

musikkteater) 

Ungdomsgruppa 

Sikre gode 

oppveksttjenester 

Styrking av fagressurser i 

kulturskolen 

Videreutvikle bredde i 

tilbud i kulturskolen 

Opprettholde og styrke 
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skolebibliotekene 

 

Sikre gode helse- og 

omsorgstjenester 

Aktivitetstilbud for  

hjemmeboende demente 

personer med psykisk 

utviklingshemming 

beboere på Bøheimen 

personer med psykiske 

lidelser 

Økt avlasting. 

Kompetanseutvikling.   

Redusere uønsket deltid  

Opprettholde 

bibliotektilbudet på 

Bøheimen 

Leseombud/leseprosjekt på 

Bøheimen 

Kulturskolesamarbeid med 

institusjoner 

Kystkafe 

 

 

 

Eldre som ressurs Videreutvikle den kulturelle 

spaserstokken 

Kystkafe 

Prosjekter med museet: 

plan for kulturminnevern, 

kulturhistoriske vandringer, 

prosjekt kulturhistorie for 

Bø, Kuling, innsamling av 

muntlig materiale, 

vandreutstillinger 

Bibliotek som 

møteplass/lesegrupper 

 

Samarbeid med lag og 

foreninger 

Bø kunst og kulturstrøm 

Opprettholde og 

videreutvikle Reginedagan 

Utvikle vinterfeskuke 

Opprettholde samarbeid 

kulturskole-lag/foreninger 

på dirigenttjenester 

Gratistrening 

Aktivitetskalender og 

kulturkalender 

Bibliotek som møteplass for 

lag og foreninger 

Spillemidler og plan for 

 



   

 
Kommuneplanens Samfunnsdel – Handlingsplan 2014 – 2016 – Bø kommune side 5 

av 8 

fysisk aktivitet og 

naturopplevelse 

Folkehelse 

 

BUT-team 

Aktivitetskortet 

Frisklivssentral 

Helsefremmende skole og 

barnehage 

UPP-metode 

Kartleggingsundersøkelse 

eldres helse  

Fersk frokost 

Arbeidsmedisinkurs 

Lyst til våren 

Hybelkost 

Ungdata 

Oppretteholde 

ungdomsklubben og arbeid 

med RMF 

Rusforebyggende team 

Natteravn 

Etabler frivilligsentral 

Helsestasjon for ungdom i 

ungdomsklubb 

Styrke kulturmidler 

Gratistrening  

Bibliotek som 

møteplass/samlingssted og 

formidlingsarena 

Mentorordningen 

Folkehelseplanen 
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Satsingsområde 2 

Utvikle flere 

arbeidsplasser 

Forslag til tiltak Forslagstiller/referanse 

Vegmerking og skilting 

 

Korreksjon av POI, skilt med 

”velkommen til Bø”, skilting 

av veger 

 

WS næringslivet 20.02  

Servicekurs for varehandel 

og reiselivsbedrifter 

 

WS næringslivet 20.02 

Styrke næringsavdelinga i 

kommunen 

 

WS kommunestyret 30.01 

2014  

Bedre utnyttelse av 

fiskeressursene; eks. 

levendelagring 

 

Stimulere for økt 

verdiskaping i 

fiskerinæringa i Bø 

 

WS kommunestyret 30.01 

2014 

Tilgang på privat og 

offentlig kapital 

 

WS kommunestyret 30.01 

2014 

Etablere et 

samarbeidsforum for 

samarbeid på tvers av 

næringer og kommunen, 

bygge nettverk og bli mer 

utadrettet i 

næringsarbeidet 

 

Kommunen tar initiativ til 

etablering av slik forum i 

samarbeid med Bø 

Næringsforening innen 

påske 2014 

 

WS næringslivet 20.02 

 

 

Gjennomføre en 

behovsanalyse i bedriftene, 

med besøksrunde til 

bedrifter og næringsaktører 

 

Igangsettes vår/sommer 

WS næringslivet 20.02 
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2014 

 

 

Beholde LORAN C stasjonen 

som areal for nye aktører 

 

WS næringslivet 20.02 

Etablere en ”jordbank” som 

kan øke tilgangen til 

dyrkbar mark 

 

WS næringslivet 20.02 

  

Samlet oversikt over 

bedrifter i Bø; gjerne 

nettbasert 

 

WS næringslivet 20.02 
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Satsingsområde 3 

Flere skal bo i Bø 

Forslag til tiltak Forslagstiller/referanse 

Tilflytting Fløtt Heim-kampanje  

Studentmøter  

Prioritere oppfølging av de 

som vi vet har kommet 

langt i prosessen med å 

vurdere å flytte 

Bistå bedriftene i deres 

rekrutteringsarbeid 

 

 

Gjøre oss lekre Jobbe mot levende og synlig 

kulturarv - videre 

samarbeid med Bø 

museum, kystkafe, 

bokutgivelser, muntlig 

fortellerarv, Regine 

Normann, kulturhistoriske 

vandringer, Reginedagan, 

Ringelihorn, 

vandreutstillinger osv.  

Ivareta lokalhistoriske 

bygg/områder gjennom 

arealplanen 

 

 

Målretta arbeid mot 

unge voksne 

Babypakke til alle nyfødte i 

Bø kommune.  

Støtte til kvotekjøp innenfor 

fiskeri og landbruk.  

Etablere forum for ungdom 

mellom 20 og 35 år i Bø.  

Ta initiativ til 

fjernutdanningstilbud.  

Utvide studiestipend.  

 

 

  
 


