
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Teams-møte -  

Dato: 25.02.2021 

Tidspunkt: 09:00 -11:55 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Rolf Hugo Eriksen Varamedlem SV Anette Korneliussen 
Linn Iren With Medlem SP  
Berit Hansen Medlem SP  
Sture Pedersen Leder H  
Atle Olsen Varamedlem FRP Viggo Willassen 
Viggo K. Johnsen Varamedlem SP Guttorm Veabø 
Torunn Anita Olsen Varamedlem H Håkon Ulriksen 
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  
Kjersti Merethe Rødsand Varamedlem AP Ida-Marie Jensen 
Per-Øystein Evensen Medlem H  
Kjersti Therese Jakobsen Medlem H  
Synnøve Solsem Olsen Medlem H  
Geir-Viggo Pedersen Medlem H  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Linda Robertsen konsulent politisk sekr.etariat 
Gundar Jakobsen rådmann 
Kurt Jarle Dahl helse- og omsorgssjef 
Frode Josefsen økonomisjef 



Hans-Kristian Pettersen skole- og barnehagesjef 
Andreas Nakkling Andersen teknisk sjef/brannsjef 
Kine Anette Johnsen kultur- og næringssjef 
Gro-Marina Henriksen leder Nav 
Charles Johnsen leder eldrerådet 
Finn Eirik Johnsen Nyheim nestleder eldrerådet 
Håvard Bergseng Lange Ungdomsrådet 
Lovise Larsen Ungdomsrådet 

 

Merknad i møte: 
 
Innkalling: Enstemmig godkjent 
Saksliste: Enstemmig godkjent 
Valgt til å godkjenne protokollen Jenny T. Fagereng og Atle Olsen. 
Ordfører foretok en høytidelig overrekkelse av Miljøfyrtårnsertifikat til Bø-bedriften 
Ottar Bergersen & Sønner.  På vegne av bedriften mottok  
Tom- Erik Ringstad  Miljøfyrtårn-diplom og blomsteroppsats i foajeen på rådhuset. 
 
 

 
 

 
 
    
 
 
 
 



Saksliste 
 

Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

 

RS 2/21 Ordførers hjørne  
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PS 5/21 Søknad om kjøp av parsell gnr/bnr 19/2 Vinjesjøen  
PS 6/21 Fastsetting av valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2021  
PS 7/21 Interkommunalt miljørettet helsevern i Vesterålen og Lødingen - 
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miljørettet helsevern 

 

PS 8/21 Bulistranda Områderegulering - sluttbehandling  
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PS 11/21 Søknad om lån til kjøp av fiskebåt og oppstart av bedrift Knedahl 

Kystfiske AS 
 

PS 12/21 Råd for personer med funksjonsnedsettelse  
PS 13/21 Kontrollutvalgets årsrapport  
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vedtak 
 

PS 16/21 Startlån  
  



RS 2/21 Ordførers hjørne 
Kommunestyrets behandling av sak 2/2021 i møte den 25.02.2021: 

 

Behandling: 

Ordfører orienterte om: 

 Informasjon om smitteutbruddet av Covid-19 og vaksineringen av innbyggerne i Bø 

 Befolkningsutvikling 

 Flagg-reglement 

 Nofima, utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for endring i forskrift om leveringsplikt trål 

 Ryggedalstunellen, oppgradering 

 Tilvisningsrett bolig 

 Salg av hus/kjøp av nye 

 Miljøfyrtårn-sertifikat, Ottar Bergersen & Sønner 

Informasjon til kommunestyret fra smittevernlege Anders Svensson: 

Om smitteutbruddet: 

Forrige fredag ble det diagnostisert en person med Covid-19 smitte i Bø. Personen ble fulgt opp av 
helsevesenet og etter smittesporing ble alle nærkontakter satt i karantene. Smitteutbruddet hadde 
forgreninger til omsorgsboligene ved Bøheimen og storavdelingen ved Vinje barnehage. For å få oversikt 
testet vi >70 personer i helgen. Sykehjemmet og omsorgsboligene ved Bøheimen ble midlertidig stengt 
og beboerne i omsorgsboligene satt i karantene. Alle prøver fra omsorgsboligene var negative og 
Bøheimen åpnet tirsdag denne uken.  

Prøvetaking viste at barnehagen var utsatt for smitterisiko og ansatte og barn på storavdelingen ble satt 
i karantene. Barnehagen er stengt under karantenetiden. Alle nærkontakter skal testes igjen på lørdag 
26. februar. Når vi får svar på disse prøvene (sannsynligvis mandag 1. mars), og disse er negative kan 
barnehagen åpne igjen.  

Barn som er karantene skal unngå kontakt med andre, inkludert søsken om det er mulig. Dersom barn, 
ansatte eller deres familie får symptomer på Covid-19 (forkjølelse, feber, hoste, tungpust, tap av smak 
og luktsans) skal legekontoret kontaktes så snart som mulig for testing og oppfølging. Det er utrolig 
viktig at familie til barn og ansatte i karantene reduserer antallet nærkontakter under 
karanteneperioden. Det betyr å omgås og treffe andre mennesker så lite som mulig. På den måten kan 
vi sikre at smitten ikke spres i bygda.  

Om vaksinering: 

Vaksinering av innbyggerne i Bø har startet. Vi følger prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet som sier 
at eldre skal vaksineres først. Prioriteringsliste ser slik ut 

 >85 

 75-84 

 65-74 + personer med høy risiko 

 18-64 år + personer med lav risiko 



20% av vaksinedose skal settes av til helsepersonell ved hver vaksinering.  

Alle over 65 år har fått invitasjon til å melde seg til vaksinering. Dersom noen >65 år ikke har meldt seg 
kan de fortsatt melde seg til legekontoret. 

Vi er ferdig med vaksinering av alle over 85 år (med unntak av noen personer som meldte til vaksinering 
de siste dagene) og har begynt å vaksinere personer mellom 75-84 år. Det gjenstår 141 personer i den 
gruppen. Der er 207 personer mellom 65 og 74 år som har meldt seg til vaksinering. De kommer å bli 
vaksinert når de over 75 er ferdigvaksinert, men fordi vaksinetilgangen er skiftende og usikker kan vi 
ikke si når det kommer til å skje. 

Vi har fått motstridende beskjed om vi får Astra Zeneca vaksine neste uke eller ikke. Kanskje får vi 
vaksiner neste uke. Denne vaksinen er forbeholdt helsepersonell i første omgang.  

 

PS 4/21 Søknad om kjøp av kommunal eiendom gnr/bnr 60/4 Reinshaugen 

Forslag til vedtak 
  
Kommunestyret vedtar å selge eiendom gnr/bnr 60/4 til kjøper Ronny Olsen for kr. 3 200,- pluss 
omkostninger. 

  

Formannskapets behandling av sak 1/2021 i møte den 14.01.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar å selge eiendom gnr/bnr 60/4 til kjøper Ronny Olsen for kr. 3 200,- pluss 

omkostninger. 

Kommunestyrets behandling av sak 4/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar å selge eiendom gnr/bnr 60/4 til kjøper Ronny Olsen for kr. 3 200,- pluss 

omkostninger. 

PS 5/21 Søknad om kjøp av parsell gnr/bnr 19/2 Vinjesjøen 

Forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar å selge parsell som omsøkt fra gnr/bnr 19/2 ved Vinjesjøen til Bergersen 
Utleie AS for 50 kr/m2 pluss alle omkostninger, samt at kontrakten skal inneholde gjenkjøpsrett 
for kommunen, som kan gjøres gjeldende dersom tiltak ikke igangsettes på arealet innen 3 år. 

  

Formannskapets behandling av sak 2/2021 i møte den 14.01.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar å selge parsell som omsøkt fra gnr/bnr 19/2 ved Vinjesjøen til Bergersen 

Utleie AS for 50 kr/m2 pluss alle omkostninger, samt at kontrakten skal inneholde gjenkjøpsrett 

for kommunen, som kan gjøres gjeldende dersom tiltak ikke igangsettes på arealet innen 3 år. 

Kommunestyrets behandling av sak 5/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar å selge parsell som omsøkt fra gnr/bnr 19/2 ved Vinjesjøen til Bergersen 

Utleie AS for 50 kr/m2 pluss alle omkostninger, samt at kontrakten skal inneholde gjenkjøpsrett 

for kommunen, som kan gjøres gjeldende dersom tiltak ikke igangsettes på arealet innen 3 år. 

PS 6/21 Fastsetting av valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 

Forslag til vedtak 
Bø kommune gjennomfører 1-dags valg mandag 13. september 2021. 

  

  

  

Formannskapets behandling av sak 13/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune gjennomfører 1-dags valg mandag 13. september 2021. 

Kommunestyrets behandling av sak 6/2021 i møte den 25.02.2021: 



Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune gjennomfører 1-dags valg mandag 13. september 2021. 

PS 7/21 Interkommunalt miljørettet helsevern i Vesterålen og Lødingen - Godkjenning av 

samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid i miljørettet helsevern 

Forslag til vedtak 
  

Kommunestyret i Bø kommune vedtar samarbeidsavtale om interkommunalt miljørettet 
helsevern etter kommuneloven § 20-2 (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom Andøy 
kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune 
(vertskommune) og Øksnes kommune.  

  

Formannskapets behandling av sak 15/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Bø kommune vedtar samarbeidsavtale om interkommunalt miljørettet 

helsevern etter kommuneloven § 20-2 (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom Andøy 



kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune 

(vertskommune) og Øksnes kommune.  

Kommunestyrets behandling av sak 7/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Bø kommune vedtar samarbeidsavtale om interkommunalt miljørettet 

helsevern etter kommuneloven § 20-2 (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom Andøy 

kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune 

(vertskommune) og Øksnes kommune. 

PS 8/21 Bulistranda Områderegulering - sluttbehandling 

Forslag til vedtak 
  
Bø kommune vedtar Bulistranda områdereguleringplan. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-12 vedtak av reguleringsplan. 
Følgende dokumenter vedtas: 

1.Plankart 20200910 siste rev. 10.09.2020. 
2.Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan Bulistranda ID 201801 sist revidert 

10.09.2020. 

1.Oppsummering 

Formannskapets behandling av sak 16/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Berit Hansen Bø kommune vedtar Burlistranda områdereguleringsplan, under 

forutsetning av at områdene B13, B14 og BSM1 tas ut av planen og 

avsettes som rene LNFR-områder. 

Følgende dokumenter må revideres: 

1. Plankart med endringer som nevnt over 

2. Reguleringsbestemmelser, hvor det er hensyn til at områdene B13, 

B14 og BSM1 er tatt ut av områdereguleringsplan Burlistranda 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Ved alternativ votering. 

Innstillingen vedtatt med tre mot en stemme. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar Bulistranda områdereguleringplan. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-12 vedtak av reguleringsplan. 

Følgende dokumenter vedtas: 

1.Plankart 20200910 siste rev. 10.09.2020. 

2.Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan Bulistranda ID 201801 sist revidert 

10.09.2020. 

Kommunestyrets behandling av sak 8/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Berit Hansen Bø kommune vedtar Bulistranda områdereguleringsplan, under 

forutsetning av at områdene B13, B14 og BSM1 tas ut av planen og 

avsettes som rene LNRF- områder. 

Følgende dokumenter må revideres: 

1. Plankart med endringer som nevnt over 

2. Reguleringsbestemmelser, hvor det er hensyn til at områdene B13, 

B14 og BSM1 er tatt ut av områdereguleringsplan Bulistranda 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Ved alternativ votering. 

Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer . 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar Bulistranda områdereguleringplan. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-12 vedtak av reguleringsplan. 

Følgende dokumenter vedtas: 

1.Plankart 20200910 siste rev. 10.09.2020. 

2.Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan Bulistranda ID 201801 sist revidert 

10.09.2020. 

PS 9/21 Leie til eie 

Forslag til vedtak 
  

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for å gjennomføre kjøp og klargjøring av 2 
boliger på inntil kr. 1.100.000,-  pr bolig som en del av prosjektet «fra leie til eie». 

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for å gjennomføre kjøp og klargjøring av 3 
boliger på inntil kr. 1.400.000,- pr bolig som en del av prosjektet “Fra leie til eie”. 

Kjøp av boligene finansieres ved opptak av lån på det tidspunkt boligene kjøpes. 

  

  

  

Formannskapets behandling av sak 17/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for å gjennomføre kjøp og klargjøring av 2 

boliger på inntil kr. 1.100.000,- pr bolig som en del av prosjektet «fra leie til eie». 

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for å gjennomføre kjøp og klargjøring av 3 

boliger på inntil kr. 1.400.000,- pr bolig som en del av prosjektet “Fra leie til eie”. 

Kjøp av boligene finansieres ved opptak av lån på det tidspunkt boligene kjøpes. 

Kommunestyrets behandling av sak 9/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for å gjennomføre kjøp og klargjøring av 2 

boliger på inntil kr. 1.100.000,- pr bolig som en del av prosjektet «fra leie til eie». 

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen for å gjennomføre kjøp og klargjøring av 3 

boliger på inntil kr. 1.400.000,- pr bolig som en del av prosjektet “Fra leie til eie”. 

Kjøp av boligene finansieres ved opptak av lån på det tidspunkt boligene kjøpes. 

PS 10/21 Oppgradering EL-anlegg Flytebrygger 

Forslag til vedtak 
  



Bø kommune vedtar investeringsprosjekt «Oppgradering EL-anlegg flytebrygger» med 
kostnadsramme på kr. 450.000 pluss mva. 

Investeringen finansieres med opptak av lån på kr. 450 000,-. 

  

Formannskapets behandling av sak 18/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar investeringsprosjekt «Oppgradering EL-anlegg flytebrygger» med 

kostnadsramme på kr. 450.000 pluss mva. 

Investeringen finansieres med opptak av lån på kr. 450 000,-. 

Kommunestyrets behandling av sak 10/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar investeringsprosjekt «Oppgradering EL-anlegg flytebrygger» med 

kostnadsramme på kr. 450.000 pluss mva. 

Investeringen finansieres med opptak av lån på kr. 450 000,- 



PS 11/21 Søknad om lån til kjøp av fiskebåt og oppstart av bedrift Knedahl Kystfiske AS 

Forslag til vedtak 
Knedahl Kystfiske AS v/Tommy Knedahl tilbys lån inntil 

kr 420.000,- (kroner firehundreogtjuetusen) 

til kjøp av fartøy Auksnes, med kjennetegn LG5385, beregnet for fiske i åpen gruppe. Lånet 
belastes Strategisk næringsfond. 

Til sikkerhet for lånet forutsettes pant i båten, med prioritet etter eventuelle banklån. Lånet 
betales ut mot underskrevne dokumenter og tinglyst pantobligasjon. 

Lånet er avdragsfritt i 3 år, og nedbetales deretter over 7 år med like store, månedlige, 
avdragsterminer. Lånet er rentefritt i 3 år, med rente deretter tilsvarende gjeldende rentesats 
for kommunalt lån. Det betales løpende, månedlig fra fjerde året. Omkostninger ved åpning av 
lånet fratrekkes før utbetaling. 

Tilbud om lån er gitt med hjemmel i Bø kommunes «Regelverk for Strategisk næringsfond».  De 
opplysningene som fremkommer i søknaden og saksfremlegget er vilkår for tilbud om lån. 
Vedtak om lån kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling i henhold til §15 i «Regelverk for 
Strategisk næringsfond» 

  

Formannskapets behandling av sak 19/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Knedahl Kystfiske AS v/Tommy Knedahl tilbys lån inntil 

kr 420.000,- (kroner firehundreogtjuetusen) 

til kjøp av fartøy Auksnes, med kjennetegn LG5385, beregnet for fiske i åpen gruppe. Lånet 

belastes Strategisk næringsfond. 



Til sikkerhet for lånet forutsettes pant i båten, med prioritet etter eventuelle banklån. Lånet 

betales ut mot underskrevne dokumenter og tinglyst pantobligasjon. 

Lånet er avdragsfritt i 3 år, og nedbetales deretter over 7 år med like store, månedlige, 

avdragsterminer. Lånet er rentefritt i 3 år, med rente deretter tilsvarende gjeldende rentesats 

for kommunalt lån. Det betales løpende, månedlig fra fjerde året. Omkostninger ved åpning av 

lånet fratrekkes før utbetaling. 

Tilbud om lån er gitt med hjemmel i Bø kommunes «Regelverk for Strategisk næringsfond». De 

opplysningene som fremkommer i søknaden og saksfremlegget er vilkår for tilbud om lån. 

Vedtak om lån kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling i henhold til §15 i «Regelverk for 

Strategisk næringsfond» 

Kommunestyrets behandling av sak 11/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Knedahl Kystfiske AS v/Tommy Knedahl tilbys lån inntil 

kr 420.000,- (kroner firehundreogtjuetusen) 

til kjøp av fartøy Auksnes, med kjennetegn LG5385, beregnet for fiske i åpen gruppe. Lånet 

belastes Strategisk næringsfond. 

Til sikkerhet for lånet forutsettes pant i båten, med prioritet etter eventuelle banklån. Lånet 

betales ut mot underskrevne dokumenter og tinglyst pantobligasjon. 

Lånet er avdragsfritt i 3 år, og nedbetales deretter over 7 år med like store, månedlige, 

avdragsterminer. Lånet er rentefritt i 3 år, med rente deretter tilsvarende gjeldende rentesats 

for kommunalt lån. Det betales løpende, månedlig fra fjerde året. Omkostninger ved åpning av 

lånet fratrekkes før utbetaling. 



Tilbud om lån er gitt med hjemmel i Bø kommunes «Regelverk for Strategisk næringsfond». De 

opplysningene som fremkommer i søknaden og saksfremlegget er vilkår for tilbud om lån. 

Vedtak om lån kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling i henhold til §15 i «Regelverk for 

Strategisk næringsfond» 

PS 12/21 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Forslag til vedtak 
  

Oppgavene til råd for personer med funksjonsnedsettelse legges til råd for eldre. 

  

  

  

Formannskapets behandling av sak 20/2021 i møte den 11.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Berit Hansen Det opprettes et Råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Rådet skal bestå av 5 medlemmer med interesse for feltet. 

Vedtektene justeres iht. vedtekter og ny kommunelov. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Forslag framsatt i møtet fra Berit Hansen, SP. 

Votering. 

Forslag fra Berit Hansen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Det opprettes et Råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Rådet skal bestå av 5 medlemmer med interesse for feltet. 



Vedtektene justeres iht. vedtekter og ny kommunelov. 

Kommunestyrets behandling av sak 12/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Geir-Viggo Pedersen Forslag fra valgnemnda: 

Medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse: 

Faste medlemmer:  

1. Cecilie Robertsen 

2. Kine Johnsen 

3. Arne Kaasen 

4. Heidi Falck 

5. Raymond Haugli Sørensen 

Leder: Cecilie Robertsen 

Vara:  

1. Anders Johan Tobiassen 

2. Hilde Nilsen 

3. Svein Inge Lundli 

4. Hillgun Paulsen 

5. Inger Kristoffersen 

6. Harald Vikan 

7. Kirsten Strandbakk 

 

Behandling 

1.Ref. innstilling. 

Votering. 

Innstillingen  enstemmig vedtatt. 

2.Forslag fra Valgnemnda ved leder  Geir Viggo Pedersen 

Votering 

Forslag fra valgnemnda enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 



Det opprettes et råd for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal bestå av 5 medlemmer 

med interesse for feltet. Vedtektene justeres iht. vedtaket og kommunelov. 

  

Medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse: 

Faste medlemmer:  

1. Cecilie Robertsen 

2. Kine Johnsen 

3. Arne Kaasen 

4. Heidi Falck 

5. Raymond Haugli Sørensen 

Leder: Cecilie Robertsen 

Vara:  

1. Anders Johan Tobiassen 

2. Hilde Nilsen 

3. Svein Inge Lundli 

4. Hillgun Paulsen 

5. Inger Kristoffersen 

6. Harald Vikan 

7. Kirsten Strandbakk 

PS 13/21 Kontrollutvalgets årsrapport 

Forslag til vedtak fra kontrollutvalget 

  

Kommunestyrets behandling av sak 13/2021 i møte den 25.02.2021: 



Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 

PS 14/21 Forebyggende arbeid blant barn og unge i Bø kommune - oppfølging 

Innstilling fra kontrollutvalget: 

  

  

Kommunestyrets behandling av sak 14/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Innstilling fra kontrollutvalget: 

  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av rådmannens rapportering om oppfølgingen 

av kommunestyrets vedtak i sak 4/2019 til orientering. 



PS 15/21 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - kommunestyrets vedtak 

Forslag til vedtak 

  

  

  

Kommunestyrets behandling av sak 15/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Kommunestyret vedtar å opprettholde vedtak fra kommunestyret 

10.12.20 i sak 71/20 

 

Behandling 

Votering. 

Forslag fra Sture Pedersen vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak 

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

a) Kvalitet i sykehjemstjenesten 

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

deltakerkommunene i barnevernssamarbeidet.) 

c) Økonomistyring og økonomisk internkontroll 

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

a) Vesterålskraft AS i samarbeid med eierkommunene 

b) Reno-Vest IKS i samarbeid med eierkommunene 



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

endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter. 

PS 16/21 Startlån 

Forslag til vedtak 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp 10 millioner i startlån fra Husbanken til 
videre utlån. 

  

  

  

Formannskapets behandling av sak 10/2021 i møte den 14.01.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp 10 millioner i startlån fra Husbanken til 

videre utlån. 

Kommunestyrets behandling av sak 16/2021 i møte den 25.02.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp 10 millioner i startlån fra Husbanken til 

videre utlån. 
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