
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Kultursalen - Bøhallen 

Dato: 10.12.2020 

Tidspunkt: 09:00 -12:30 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Sture Pedersen Leder H  
Anette Korneliussen Medlem SV  
Linn Iren With Medlem SP  
Berit Hansen Medlem SP  
Viggo Willassen Medlem FRP  
Guttorm Veabø Medlem SP  
Håkon Ulriksen Medlem H  
Stian Rabben Pedersen Medlem H  
Arne Tormod Tobiassen Medlem SP  
Ulf-Anders Nilsen Medlem H  
Jenny Tande Fagereng Medlem H  
Tom Tobiassen Medlem AP  
Dina Senik-Pikauskiene Medlem H  
Alexander Tande Medlem H  
Ida-Marie Jensen Medlem AP  
Per-Øystein Evensen Medlem H  
Kjersti Therese Jakobsen Medlem H  
Arne Osnes Varamedlem H Synnøve Solsem Olsen 
Geir-Viggo Pedersen Medlem H  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Linda Robertsen konsulent politisk sekretariat 
Gundar Jakobsen rådmann 
Andreas Nakkling Andersen teknisk sjef/brannsjef 
Frode Josefsen økonomisjef 



Kurt Jarle Dahl helse- og omsorgssjef 
Gro-Marina Henriksen leder Nav 
Kine Anette Johnsen kultur- og næringssjef 
Hans-Kristian Pettersen skole- og barnehagesjef 
Charles Johnsen leder eldrerådet 
Finn Eirik Johnsen Nyheim nestleder eldrerådet 
Lovise Larsen Ungdomsrådet 
Håvard Bergseng Lange Ungdomsrådet 

 

Merknad i møte: 
 
Innkalling enstemmig godkjent. 
Saksliste enstemmig godkjent. 
Per Øystein Evensen og Linn With ble valgt til å underskrive protokollen. 
Økonomisjef Frode Josefsen fikk tilslutt ordet i anledning veien videre for "Vandrenissen" 
Etter at nissen har vært plassert under ansvar til  Håkon Ulriksen, skal den nå flytte inn 
hos Viggo Willassen for hans spesielle kommentar som falt under møtes forløp. 
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PS 64/20 Utdeling av kulturpris 
Kommunestyrets behandling av sak 64/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ordfører delte ut kulturpris for 2020. 

Årers prisvinner er Paul Nerleir, som har stilt opp som frivillig over mange år for FK Luna. 

Prisvinner fikk utdelt plakett med  inskripsjon, en sjekk på kr: 10.000,- , samt en juledekorasjon. 

  

 

Vedtak 

PS 65/20 Erkjentlighetsgaver 2020 

Forslag til vedtak 

Kommunestyrets behandling av sak 65/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ordfører orienterte om ordningen med årlig utdeling av krystallvaser til dem som i løpet av 

siste år har sluttet i jobb etter 25-års tjeneste i Bø kommune. 

Følgende var invitert for å motta sin krystallvase med inskripsjon samt juleblomst: 

Trond Robertsen 

Grete Flatøy Olsen 

Anne Lise Wiik Robertsen 

Rigmor Andersen kunne ikke møte( sønnen mottok utmerkelsen for henne) 

Kari Hanne Paulsen 

Kari Hulthin 

Inger Kristoffersen 

Margit Pedersen 

Merethe Karlsen kunne ikke møte 

  

 

Vedtak 



Det ble ikke fattet særskilt vedtak 

RS 4/20 Ordførers hjørne 

Kommunestyrets behandling av sak 4/2020 i møte den 10.12.2020: 

 

Behandling: 

Ordfører orienterte om: 

 Korona 

 Leveringspliktige trålere 

 Opsjoner på kommunale tomter 

 Matvarebutikker 

 Kommunal Rapport. 

  

 Nyhetsredaktør Agnar Kaarbø  i  Kommunal Rapport delte ut  prisen som Årets 
kommuneprofil 2020 til Sture Pedersen. 

 

PS 66/20 Planstrategi 2020-2024 

Forslag til vedtak 

Bø kommune vedtar vedlagt planstrategi for 2020-2024. 

Bakgrunn for saken 

Formannskapets behandling av sak 88/2020 i møte den 18.11.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar vedlagt planstrategi for 2020-2024. 

Kommunestyrets behandling av sak 66/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Berit Hansen Bø kommune vedtar vedlagte planstrategi for 2020-2024 med 

følgende endring: 

Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel 

revideres i 2022. 

Arbeidet starter opp så snart som mulig og innen utgangen av 

1.halvår 2021. 

 

Behandling 

Votering. 

Forslag fra Berit Hansen enstemmig vedtatt 

  

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar vedlagte planstrategi for 2020-2024 med følgende endring: 

Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel revideres i 2022. 

Arbeidet starter opp så snart som mulig og innen utgangen av 1.halvår 2021. 

PS 67/20 Søknad om spillemidler 2021 

Forslag til vedtak 

Søknader om spillemidler 2021 prioriteres i følgende rekkefølge:  

Ordinære anlegg:  

1.FK Luna: Rehabilitering av fotballhall 

2.Straume Idrettslag: Etablering av trimpark 

3.Bøhallen SA: Rehabilitering basseng  

Nærmiljøanlegg:  

1.Straume Ballbinge 

2.Steine Ballbinge 

Kulturbygg 

1.Bø kommune: Utendørs kulturarena/scene, parkering og toalett Friluftsgalleriet 



2.Ul Midnattsol: Tilbygg HC og ombygging kjøkken 

Formannskapets behandling av sak 94/2020 i møte den 18.11.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Søknader om spillemidler 2021 prioriteres i følgende rekkefølge:  

  

Ordinære anlegg:  

1.FK Luna: Rehabilitering av fotballhall 

2.Straume Idrettslag: Etablering av trimpark 

3.Bøhallen SA: Rehabilitering basseng  

  

Nærmiljøanlegg:  

1.Straume Ballbinge 

2.Steine Ballbinge 

  

Kulturbygg 

1.Bø kommune: Utendørs kulturarena/scene, parkering og toalett Friluftsgalleriet 

2.Ul Midnattsol: Tilbygg HC og ombygging kjøkken 

Kommunestyrets behandling av sak 67/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Guttorm Veabø, Viggo Willassen, Ulf Anders Nilsen og Håkon Ulriksen erklærte seg inhabil, og 

fratrådte i behandlingen av saken.. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Ordinære anlegg:  

1.FK Luna: Rehabilitering av fotballhall 

2.Straume Idrettslag: Etablering av trimpark 

3.Bøhallen SA: Rehabilitering basseng  

  

Nærmiljøanlegg:  

1.Straume Ballbinge 

2.Steine Ballbinge 

  

Kulturbygg 

1.Bø kommune: Utendørs kulturarena/scene, parkering og toalett Friluftsgalleriet 

2.Ul Midnattsol: Tilbygg HC og ombygging kjøkken 

PS 68/20 Reglement finans og gjeldsforvaltning for Bø kommune 

Forslag til vedtak 

Nytt reglement finans og gjeldsforvaltning for Bø kommune vedtas. 

Formannskapets behandling av sak 90/2020 i møte den 18.11.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Punkt 1.5 Rammer for reglement. 



Setningen Børsnoterte Aksjer disponeres av kommunestyre, byttes til 

: 

Børsnoterte Aksjer disponeres av rådmannen i samarbeid med 

formannskapet. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Ved alternativ votering. 

Innstillingen med endringsforslag i pkt. 1.5  fra Sture Pedersen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Nytt reglement finans og gjeldsforvaltning for Bø kommune vedtas, med endring i . 

Punkt 1.5 Rammer for reglement.. Børsnoterte Aksjer disponeres av rådmannen i samarbeid 

med formannskapet. 

Kommunestyrets behandling av sak 68/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Nytt reglement finans og gjeldsforvaltning for Bø kommune vedtas. 

PS 69/20 Investeringsutgifter i driftsregnskapet - selvkost regulering 

Forslag til vedtak 

Prosjekt 887 – Nye ledninger og kummer 2018, som er bokført i driftsregnskapet for 2019 

korrigeres i regnskap 2020, ved at det omposteres kr 421.234,- i utgifter fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. 

Finansieres med tidligere opptatt lån. 



Formannskapets behandling av sak 91/2020 i møte den 18.11.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Prosjekt 887 – Nye ledninger og kummer 2018, som er bokført i driftsregnskapet for 2019 

korrigeres i regnskap 2020, ved at det omposteres kr 421.234,- i utgifter fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. 

Finansieres med tidligere opptatt lån. 

Kommunestyrets behandling av sak 69/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Prosjekt 887 – Nye ledninger og kummer 2018, som er bokført i driftsregnskapet for 2019 

korrigeres i regnskap 2020, ved at det omposteres kr 421.234,- i utgifter fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. 

Finansieres med tidligere opptatt lån. 

PS 70/20 K-sekretariatet - revidert selskapsavtale 

Forslag til vedtak 

Bø kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS gjeldene fra 1.1.21. 

Kommunestyrets behandling av sak 70/2020 i møte den 10.12.2020: 



Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS gjeldende fra 01.01.21 

PS 71/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024 

Forslag til vedtak 

Kommunestyrets behandling av sak 71/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen 1.Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2020 til 2024: 

a) Kvalitet i sykehjemstjenesten 

b) Kvalitet i barnevernstjenesten (revisjonen søkes gjennomfør i 

samarbeid med de øvrige deltakerkommunene 

i         barnevernssamarbeidet) 

c) Økonomistyring og økonomisk interkontroll 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for 

perioden 2020 til 2024: 

a) Vesterålskraft AS i samarbeid med eierkommunene 

b) Reno-Vest IKS i samarbeid med eierkommunene 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder 

initiere andre prosjekter. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 



Sture Pedersens endringsforslag  enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024: 

a) Kvalitet i sykehjemstjenesten 

b) Kvalitet i barnevernstjenesten (revisjonen søkes gjennomfør i samarbeid med de øvrige 

deltakerkommunene i         barnevernssamarbeidet) 

c) Økonomistyring og økonomisk interkontroll 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024: 

a) Vesterålskraft AS i samarbeid med eierkommunene 

b) Reno-Vest IKS i samarbeid med eierkommunene 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer 

i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter. 

PS 72/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 

Forslag til vedtak 

I henhold til Kommunelovens kap. 14 vedtas følgende økonomiplan 2021-2024, inkludert 

Budsjett 2021. 

1.Skatt på inntekt: Maksimalsats. 

Skatt på formue settes til 0,2% fra 1.1.2021. 

2.I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3a skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast 

eiendom i hele Bø kommune. 

a.Eiendomsskatt på alle skattepliktige eiendommer unntatt produksjonsutstyr jfr. pkt. d, settes 

til 4 promille i hele planperioden.. 

b.For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget.  

c.Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 

50 000 eller mindre. 



d.Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og 

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og 

regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 

takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget for 2018. Grunnlaget for 2018 skal i 2021 være 

redusert med 3/7. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.  

e.Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt i henhold til 

eiendomsskattelovens § 7a som gjelder eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar 

sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger etter 

eiendomsskattelovens § 7b, som har status som verneverdig og derfor har historisk verdi. 

f.Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 

g.Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter hvor tekst som omhandler verk/bruk spesielt fjernes. 

h.Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det 

foreligger dokumentasjon på kostnad på 3 mill. eller mer og med ferdigattest etter 1.1.2020, er 

fritatt for eiendomsskatt i påfølgende 5 år. 

 3.Godtgjørelse politikere 

I samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelsesregulativ i sak 20/17. 

 4. Priser på kommunale varer og tjenester 

I samsvar med vedlagte regulativ for 2021 

 5. Det tas opp nytt lån på kr 31.705.000 (25 års avdragstid) 

Det benyttes ubrukte lånemidler for formidlingslån på kr 5.000.000 

6. Kassakredittlån på 33 mill. videreføres. 

7. Ordningen med minimumsavdrag videreføres 

8. Annet 

            - Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på 600.000 kr 

-  Det budsjetteres med utlån av startlån på 5 mill. kr 

- Det foretas et aksjekjøp fra KLP på 1.396.000 kr finansiert av driftsmidler. 



- Det fremmes egen sak til kommunestyret om skolestruktur tidlig i 2021. 

9. Økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det framgår av budsjettskjema §5-4 

bevilgningsoversikter - drift, §5-4 Sum bevilgninger drift, netto , §5-5 Bevilgningsoversikter - 

investeringer. §5-6 Økonomisk oversikt etter art- drift 

Formannskapets behandling av sak 95/2020 i møte den 18.11.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Rådmannen orienterte om budsjett og økonomiplan 2021-2024, og svarte på spørsmål. 

Etatslederne supplerte på sine etaters budsjett, og besvarte spørsmål. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

I henhold til Kommunelovens kap. 14 vedtas følgende økonomiplan 2021-2024, inkludert 

Budsjett 2021. 

1.Skatt på inntekt: Maksimalsats. 

Skatt på formue settes til 0,2% fra 1.1.2021. 

2.I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3a skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast 

eiendom i hele Bø kommune. 

a.Eiendomsskatt på alle skattepliktige eiendommer unntatt produksjonsutstyr jfr. pkt. d, settes 

til 4 promille i hele planperioden.. 

b.For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget.  

c.Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 

50 000 eller mindre. 

d.Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og 

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og 

regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 



takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget for 2018. Grunnlaget for 2018 skal i 2021 være 

redusert med 3/7. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.  

e.Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt i henhold til 

eiendomsskattelovens § 7a som gjelder eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar 

sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger etter 

eiendomsskattelovens § 7b, som har status som verneverdig og derfor har historisk verdi. 

f.Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 

g.Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter hvor tekst som omhandler verk/bruk spesielt fjernes. 

h.Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det 

foreligger dokumentasjon på kostnad på 3 mill. eller mer og med ferdigattest etter 1.1.2020, er 

fritatt for eiendomsskatt i påfølgende 5 år. 

 3.Godtgjørelse politikere 

I samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelsesregulativ i sak 20/17. 

 4. Priser på kommunale varer og tjenester 

I samsvar med vedlagte regulativ for 2021 

 5. Det tas opp nytt lån på kr 31.705.000 (25 års avdragstid) 

Det benyttes ubrukte lånemidler for formidlingslån på kr 5.000.000 

6. Kassakredittlån på 33 mill. videreføres. 

7. Ordningen med minimumsavdrag videreføres 

8. Annet 

            - Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på 600.000 kr 

-  Det budsjetteres med utlån av startlån på 5 mill. kr 

- Det foretas et aksjekjøp fra KLP på 1.396.000 kr finansiert av driftsmidler. 

- Det fremmes egen sak til kommunestyret om skolestruktur tidlig i 2021. 



9. Økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det framgår av budsjettskjema §5-4 

bevilgningsoversikter - drift, §5-4 Sum bevilgninger drift, netto , §5-5 Bevilgningsoversikter - 

investeringer. §5-6 Økonomisk oversikt etter art- drift 

Kommunestyrets behandling av sak 72/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Forslag til budsjettendringer 2021: 

Driftsbudsjettet: 

For å ikke legge særskilte føringer på kommende sak om 

skolestruktur tilføres Skole- og barneetaten sin budsjettramme med 

1,6 mill. slik at dagens skolestruktur er finansiert i hele 2021. 

Helse- og omsorg sin budsjettramme økes med 150.000,- Beløpet 

skal benyttes til å opprettholde tilbudet om tirsdagsklubb. 

Kultur- og næringsetaten sin budsjettramme økes med 230.000,-. Av 

dette benyttes 200.000,- som tilskudd til etablering av Møteplass 

(Dinas plass) på Straume og 30.000,- som driftstilskudd til Mental 

Helse, Bø. 

Teknisk etat sin budsjettramme økes med kr 450.000,-. Beløpet skal 

benyttes til å styrke veivedlikehold med 300.000,- og tilskudd til 

lysforeninger med 150.000,-. 

Samla økt kostnad på 2.430.000,- finansieres med salg av eiendom 

1.400.000,- og økt utbytte med 1.030.000,-. 

Årene 2022-2024 som i forslaget fra formannskapet. 

  

Investeringsbudsjettet: 

Opprusting av kommunale veier 2021 økes fra 2,5 mill til 6. mill 

ink.mva. 

Etablering av ny flytebrygge Skårvågen i 2021: 300.000,- eks. mva. 

Som en del av prosjektet overdras eksisterende flytebrygge. 

Økt investering finansieres med 3.100.000,- i økt låneopptak og kr. 

700.000,- i mva. 

  



Berit Hansen Felles tilleggsforslag fra Bø Sp, Bø Ap og Bø SV. 

Budsjett og økonomiplan 2020-2024 

Stilling som folkehelsekoordinator økes fra 50 % til 100 %. 

Stillingsøkningen fordeles slik: 

 25 % stilling til videreføring av "Etter skoletid" 

 25 % stilling til prosjektet "Leve helse livet" 

Tiltaket finansieres i 2021 med kr. 100.000,- som står igjen på fond 

fra "Etter skoletid 2020" og kr. 250.000,- gjennom økt utbytte av 

Havbruksfondet. 

I resten av planperioden finansieres stillingsøkningen med kr. 

350.000,- gjennom økt utbytte av Havbruksfondet. 

Tom Tobiassen I 2019 ble det bevilget 100.000,- til I-Pad 1.klasse. 

Kommunen har leaset ca.100 I-Pader til 1-4 .trinn, uten at det er satt 

av  penger til daglig drift av disse Padene. Det er hensiktsmessig og 

effektivt at lærere som er i daglig kontakt med elevene også har 

ansvar for daglig drift av i-Padene, og til sammen har vi 200 stk. som 

skal fungere på daglig basis. I-Pad i skolen er et viktig og godt 

hjelpemiddel, og når Bø kommune har valgt å satse på dette er det 

viktig at vi gjennomfører dette på en god måte. 

Bø arbeiderparti ønsker derfor å bevilge kr. 30.000,- til frikjøp av 

lærere for å drifte i-Padene på daglig basis. 

Forslag: 

Kommunestyret bevilger kr 30.000,- til frikjøp av lærere for å 

drifte/administrere i-Pader i kommunen. Pengene hentes fra 

Havbruksfondet. 

Guttorm Veabø OPPRUSTING AV BØVEIEN-NY RYGGEDALSTUNNEL 

Bø kommune vil arbeide for opprusting av FV 820 fra Frøskeland-

Straumsnes med ny Ryggedalstunnel. 

Formålet er å fjerne flaskehalsene langs veiene som tunnelbakkene 

og den gamle tunnelen. 

Målet er å sikre bedre fremkommelighet og kortere transporttid 

for bla. sjømaten fra Bø frem til markedene. 



Bø kommune vil samarbeide med stat, fylkeskommune og næringsliv 

for å få prosjektet prioritert og finansiert. 

Anette Korneliussen Budsjett: 

Vi foreslår et oversendelsesforslag ang. ønsket fra rektorer i skolene 

om læremidler i forbindelse med innføring av den nye fagplanen, 

tilknyttes utredningen ang. skolestrukturen. 

Forslaget foreslås finansiert av midler fra Havbruksfondet. 

Anette Korneliussen Barnetrygd: 

Ber om sak til kommunestyret med utregning ang. å holde 

barnetrygden utenom beregningen av sosialstønaden 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Sture Pedersen refererte fra e-post fra kommunal- og moderniseringsdepartementet vedr. 

redusert formueskatt. 

Det var enighet om å stemme særskilt over Punkt. 1. 

Voteringer: 

Punkt 1: 

Skatt på inntekt: Maksimalsats. 

Skatt på formue settes til 0,2 % fra 1.1.2021. 

Vedtatt mot en stemme. 

Høyres forslag til budsjettendringer 2021: 

Votering. 

Enstemmig vedtatt. 

Fellesforslag fra Bø Sp, Bø Ap og Bø SV: 

Votering. 

Enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Bø AP: 

Votering. 

Oversendes til sak om skoleutredning. 

Forslag fra Guttorm Veabø: 

Guttorm Veabø`s forslag om opprusting av Bøveien - ny Ryggedalstunnel oversendes Nordland 

Fylkeskommune 



Votering. 

Enstemmig vedtatt 

Oversendelsesforslag fra Bø SV : 

Votering. 

Enstemmig vedtatt.  

  

Forslag fra Bø SV  vedr. barnetrygd: 

Votering. 

Falt mot 7 stemmer. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Vedtak 

I henhold til Kommunelovens kap. 14 vedtas følgende økonomiplan 2021-2024, inkludert 

Budsjett 2021. 

1.Skatt på inntekt: Maksimalsats. 

Skatt på formue settes til 0,2% fra 1.1.2021. 

2.I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3a skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast 

eiendom i hele Bø kommune. 

a.Eiendomsskatt på alle skattepliktige eiendommer unntatt produksjonsutstyr jfr. pkt. d, settes 

til 4 promille i hele planperioden.. 

b.For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget.  



c.Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 

50 000 eller mindre. 

d.Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og 

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og 

regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 

takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget for 2018. Grunnlaget for 2018 skal i 2021 være 

redusert med 3/7. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.  

e.Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt i henhold til 

eiendomsskattelovens § 7a som gjelder eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar 

sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger etter 

eiendomsskattelovens § 7b, som har status som verneverdig og derfor har historisk verdi. 

f.Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 

g.Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter hvor tekst som omhandler verk/bruk spesielt fjernes. 

h.Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det 

foreligger dokumentasjon på kostnad på 3 mill. eller mer og med ferdigattest etter 1.1.2020, er 

fritatt for eiendomsskatt i påfølgende 5 år. 

 3.Godtgjørelse politikere 

I samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelsesregulativ i sak 20/17. 

 4. Priser på kommunale varer og tjenester 

I samsvar med vedlagte regulativ for 2021 

 5. Det tas opp nytt lån på kr 31.705.000 (25 års avdragstid) 

Det benyttes ubrukte lånemidler for formidlingslån på kr 5.000.000 

6. Kassakredittlån på 33 mill. videreføres. 

7. Ordningen med minimumsavdrag videreføres 

8. Annet 

            - Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på 600.000 kr 

-  Det budsjetteres med utlån av startlån på 5 mill. kr 



- Det foretas et aksjekjøp fra KLP på 1.396.000 kr finansiert av driftsmidler. 

- Det fremmes egen sak til kommunestyret om skolestruktur tidlig i 2021. 

9. Økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det framgår av budsjettskjema §5-4 

bevilgningsoversikter - drift, §5-4 Sum bevilgninger drift, netto , §5-5 Bevilgningsoversikter - 

investeringer. §5-6 Økonomisk oversikt etter art- drift 

  

  

Budsjettendringer 2021: 

Driftsbudsjettet: 

For å ikke legge særskilte føringer på kommende sak om skolestruktur tilføres Skole- og 

barneetaten sin budsjettramme med 1,6 mill. slik at dagens skolestruktur er finansiert i hele 

2021. 

Helse- og omsorg sin budsjettramme økes med 150.000,- Beløpet skal benyttes til å 

opprettholde tilbudet om tirsdagsklubb. 

Kultur- og næringsetaten sin budsjettramme økes med 230.000,-. Av dette benyttes 200.000,- 

som tilskudd til etablering av Møteplass (Dinas plass) på Straume og 30.000,- som driftstilskudd 

til Mental Helse, Bø. 

Teknisk etat sin budsjettramme økes med kr 450.000,-. Beløpet skal benyttes til å styrke 

veivedlikehold med 300.000,- og tilskudd til lysforeninger med 150.000,-. 

Samla økt kostnad på 2.430.000,- finansieres med salg av eiendom 1.400.000,- og økt utbytte 

med 1.030.000,-. 

Årene 2022-2024 som i forslaget fra formannskapet. 

  

Investeringsbudsjettet: 

Opprusting av kommunale veier 2021 økes fra 2,5 mill til 6. mill ink.mva. 

Etablering av ny flytebrygge Skårvågen i 2021: 300.000,- eks. mva. 

Som en del av prosjektet overdras eksisterende flytebrygge. 



Økt investering finansieres med 3.100.000,- i økt låneopptak og kr. 700.000,- i mva. 

Stilling som folkehelsekoordinator økes fra 50 % til 100 %. Stillingsøkningen fordeles slik: 

 25 % stilling til videreføring av "Etter skoletid" 

 25 % stilling til prosjektet "Leve helse livet" 

Tiltaket finansieres i 2021 med kr. 100.000,- som står igjen på fond fra "Etter skoletid 2020" og 

kr. 250.000,- gjennom økt utbytte av Havbruksfondet. 

I resten av planperioden finansieres stillingsøkningen med kr. 350.000,- gjennom økt utbytte av 

Havbruksfondet. 

  

Oversendelsesforslag: 

 Kommunestyret bevilger kr 30.000,- til frikjøp av lærere for å drifte/administrere i-Pader 

i kommunen. Pengene hentes fra Havbruksfondet.  Oversendes til sak om 

skoleutredning. 

  

 Bø kommune vil arbeide for opprusting av FV 820 fra Frøskeland-Straumsnes med ny 

Ryggedalstunnel. 

           Bø kommune vil samarbeide med stat, fylkeskommune og næringsliv for å få prosjektet 

prioritert og finansiert.  Sak oversendes Nordland                       Fylkeskommune 

  

 Oversendelsesforslag ang. ønsket fra rektorer i skolene om læremidler i forbindelse med 

innføring av den nye fagplanen, tilknyttes utredningen ang. skolestrukturen. 

           Forslaget foreslås finansiert av midler fra Havbruksfondet. 

PS 73/20 Valg av varamedlem til felles forliksråd 

Forslag til vedtak 

Kandidater til felles forliksråd i Vesterålen: 

_____________________________  



_____________________________ 

Som møtefullmektiger fra Bø velges: 

_____________________________ 

_____________________________ 

Kommunestyrets behandling av sak 73/2020 i møte den 10.12.2020: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

I kommunestyret foreslås følgende kandidater til felles forliksråd i Vesterålen: 

1. Ulf Anders Nilsen 

2. Ida- Marie Jensen 

Som møtefullmektig fra Bø  foreslås: 

1. Stein Bismo 

  

Votering. 

Forslag på kandidater til felles forliksråd  enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kandidater til felles forliksråd i Vesterålen: 

1. Ulf Anders Nilsen 

2. Ida- Marie Jensen 

Som møtefullmektig fra Bø: 

1. Stein Bismo 


