
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Teams-møte -  

Dato: 15.04.2021 

Tidspunkt: 09:00 -11:45 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Sture Pedersen Leder H  
Lill-Tove Englund Jakobsen Varamedlem SV Anette Korneliussen 
Linn Iren With Medlem SP  
Viggo Willassen Medlem FRP  
Guttorm Veabø Medlem SP  
Håkon Ulriksen Medlem H  
Torunn Anita Olsen Varamedlem H Stian Rabben Pedersen 
Viggo K. Johnsen Varamedlem SP Arne Tormod Tobiassen 
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 
Knut Andre Hanssen Varamedlem H Per-Øystein Evensen 
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 
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 
Lovise Larsen Ungdomsrådet 
Håvard Bergseng Lange Ungdomsrådet 
Charles Johnsen leder eldrerådet 
Kristiina Kristoffersen  

 

Merknad i møte: 
 
Innkalling enstemmig godkjent 
Saksliste enstemmig godkjent. 
Dina Senik-Pikauskiene og Viggo Willassen ble valgt til å skrive under protokollen 
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PS 18/21 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - etablering av 

akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden 
 

PS 19/21 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - etablering av 
akvakultur for oppdrett av torsk i Møklandsfjorden 

 

PS 20/21 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
etablering av akvakulturanlegg for laks ved Flagskallen 

 

PS 21/21 Lokal avtale med legeforeningen  
PS 22/21 Årsmelding Eldrerådet  
PS 23/21 Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og 

Nordlandssykehuset HF 
 

PS 24/21 Forslag til endringer i leveringspliktforskriften  
PS 25/21 Flaggreglement  
PS 26/21 Bø kommunes videre utvikling av Miljøfyrtårn  
PS 27/21 Kommunal komp.ordning til lokale virksomheter - Tilskuddsbrev fra 

statsbudsjettet 2021 
 

PS 28/21 Veipakke Vesterålen  
 

RS 3/21 Ordførers hjørne 
Kommunestyrets behandling av sak 3/2021 i møte den 15.04.2021: 

 

Behandling: 

Ordfører orienterte om: 

 Sommerskole 

 Valg til regionrådet 

I kommunestyret sak 45/19 ble følgende personer valgt til representantskapet i Vesterålen 
Regionråd: 

Ordfører Sture Pedersen (H) 

Varaordfører Jenny Tande Fagereng (H) 

Viggo Willassen (FRP) 

Vara: 

1.  Berit Hansen (SP) 

2. Geir Viggo Pedersen (H) 

3. Tom Tobiassen (AP) 

4. Anette Korneliussen (SV) 



5. Guttorm Veabø (SP) 

 Brev fra departementet om trålkvotereduksjon 

 Fiberprosjekter/Breiband 

 Fylkesveier 

 Regnskap 2020 

 Status koronavaksinasjon uke 15 

Status koronavaksinasjon uke 15: 

Alle beboere i sykehjemmet er ferdig vaksinert, 29 stk. 44 helsepersonell har fått 1. dose og 26 
stk. 2. dose. I tillegg har 88 stk. fått første dose av AstraZeneca. Denne vaksinen er foreløpig 
stanset i Norge, og vi vet ikke mer om dette pr. d.d. 83 eldre over 85 år har fått første dose og 
75 har fått andre dose. I aldersgruppa 75-84 år har 252 fått 1. dose og 102 stk. har fått 2. 
dose. For aldersgruppa 65-84 år starter vaksinering denne uka der 53 stk. får første dose. 
Samtidig vil vaksinering av personer over 18 år med høy risiko for alvorlig forløp starte der det 
er 13 stk. får vaksine denne uka.   Fremdriften av vaksineringen er helt avhengig av 
vaksineleveransen til kommunen. Fra 15.mars ble intervallet mellom dose 1 og 2 økt fra 3 til 6 
uker for de fleste. Dette for at flest mulig skal få dose 1 så rask som mulig. Det er vaksinen fra 
Pfizer som brukes. Det vil bli annonsert når den øvrige befolkningen mellom 18-64 år kan melde 
seg til vaksinering. 

 

PS 17/21 Orientering Vesterålskraft 

Forslag til vedtak 

  

  

  

Kommunestyrets behandling av sak 17/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Orientering til kommunestyret ved administrerende direktør Halvard Pettersen og styreleder 

Ronald Steen om fusjonsprosessen i Vestrålskraft. 



 

Vedtak 

PS 18/21 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - etablering av akvakultur for 

oppdrett av torsk i Ryggefjorden 

Forslag til vedtak 

Bø kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 
kommunens arealplan for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden. 
 

Formannskapets behandling av sak 21/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Tom Tobiassen Foreslår at saken utsettes til kystsoneplanen er ferdig 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering over forslag fra Tom Tobiassen. Forslag falt 3 mot 2 stemmer. 

Innstillingen vedtatt 3 mot to stemmer. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 

kommunens arealplan for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 18/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Følgende tillegg til vedtaket fra formannskapet. 

Det forventes at lokal næringsvirksomhet i Bø blir etablert. 

Tom Tobiassen Foreslår at behandling av saken utsettes til kystsoneplanen er klar. 

 

Behandling 



Ref. innstillingen. 

Votering. 

Forslag fra Tom Tobiassen falt mot 3 stemmer. 

Innstillingen med tilleggsforslag fra Sture Pedersen vedtatt mot 4 stemmer. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 

kommunens arealplan for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden. 

Det forventes at lokal næringsvirksomhet i Bø blir etablert. 

PS 19/21 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - etablering av akvakultur for 

oppdrett av torsk i Møklandsfjorden 

Forslag til vedtak 

Formannskapets behandling av sak 22/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen vedtatt 3 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 

kommunens arealplan for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Møklandsfjorden. 

Kommunestyrets behandling av sak 19/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Følgende tilleggsforslag til vedtaket fra formannskapet. 

Det forventes at lokal næringsvirksomhet i Bø blir etablert. 



Tom Tobiassen Foreslår at behandling av saken utsettes til kystsoneplanen er klar. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen 

Votering. 

Innstillingen med tilleggsforslag fra Sture Pedersen vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 

kommunens arealplan for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Møklandsfjorden. 

Det forventes at lokal næringsvirksomhet i Bø blir etablert 

PS 20/21 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 

akvakulturanlegg for laks ved Flagskallen 

Forslag til vedtak 

Bø kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg 
ved Flagskallen, med følgende vilkår: 

-Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være overveiende 
negativ 

-Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger 
benyttes til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess  

-Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat Hongværet/Galtholmen 
på minimum 500 m 

  

Bakgrunn for saken 

Formannskapets behandling av sak 26/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt . 



 

Vedtak 

Bø kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg 

ved Flagskallen, med følgende vilkår: 

-Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være overveiende 

negativ 

-Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger benyttes 

til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess  

-Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat Hongværet/Galtholmen på 

minimum 500 m 

Kommunestyrets behandling av sak 20/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Tilleggsforslag til formannskapets vedtak. 

Selv om det er påpekt at det kan være noen negative effekter knytta til 

fiskeri og reiseliv er fordelene vesentlig høyere enn ulempene. Dette 

begrunnes bl.a. med: 

Nåværende lokalitet i Uvåg  vil erstattes med tildeling av ny lokalitet. 

Påvirkning på gytefelt vil være omtrent den samme som før på Uvåg. 

Området benyttes lite til kommersiell bruk og reiselivet vil ha mulighet til å 

ta de mengdene som fiskes på dette stedet andre steder i nærområdet. 

Samtidig kan reiselivet om de vil kunne informere turistene om lokal 

næringsvirksomhet som for mange tilreisende kan være interessant. 

Gammel lokalitet er plassert slik at fôrbåt og brønnbåt ikke kan levere 

direkte på flåte eller gjøre avlusningsoperasjoner med moderne utstyr. Ny 

plassering kan bidra til å flytte 3000 tonn med fôr fra vei til sjøtransport. 

Det kan bidra til redusert trafikk med ca. 150 trailere på Bøveien og 

Guvågveien. Begge veistrekningen er underdimensjonert for denne 

mengde trafikk og det er en klar miljømessig fordel å få denne transporten 

over på sjø. 



Avlusning med større brønnbåt på Flagskallen fører til at lusebehandling 

kan gjøres med oppsamling og definert utslippsområde lenger unna 

rekefelt og gytefelt. Større båter kan bruke ikke medikamentelle metoder, 

noe som er vanskelig på små og trange lokaliteter der større brønnbåter 

ikke har manøvreringsrom. 

Ny lokalitet ligger lengre fra land noe som bidrar til redusert 

støyforurensning på land for naboer og turgåere langs fjæra. 

  

Tom Tobiassen Behandling av saken utsettes til kystsoneplanen er klar. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen med tilleggsforslag fra Sture Pedersen  vedtatt mot 3 stemmer . 

 

Vedtak 

Bø kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg 

ved Flagskallen, med følgende vilkår: 

-Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være overveiende 

negativ 

-Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger benyttes 

til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess  

-Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat Hongværet/Galtholmen på 

minimum 500 m  

  

Selv om det er påpekt at det kan være noen negative effekter knytta til fiskeri og reiseliv er fordelene 

vesentlig høyere enn ulempene. Dette begrunnes bl.a. med: 

Nåværende lokalitet i Uvåg vil erstattes med tildeling av ny lokalitet. Påvirkning på gytefelt vil være 

omtrent den samme som før på Uvåg. 



Området benyttes lite til kommersiell bruk og reiselivet vil ha mulighet til å ta de mengdene som fiskes 

på dette stedet andre steder i nærområdet. Samtidig kan reiselivet om de vil kunne informere turistene 

om lokal næringsvirksomhet som for mange tilreisende kan være interessant. 

Gammel lokalitet er plassert slik at fôrbåt og brønnbåt ikke kan levere direkte på flåte eller gjøre 

avlusningsoperasjoner med moderne utstyr. Ny plassering kan bidra til å flytte 3000 tonn med fôr fra vei 

til sjøtransport. Det kan bidra til redusert trafikk med ca. 150 trailere på Bøveien og Guvågveien. Begge 

veistrekningen er underdimensjonert for denne mengde trafikk og det er en klar miljømessig fordel å få 

denne transporten over på sjø. 

Avlusning med større brønnbåt på Flagskallen fører til at lusebehandling kan gjøres med oppsamling og 

definert utslippsområde lenger unna rekefelt og gytefelt. Større båter kan bruke ikke medikamentelle 

metoder, noe som er vanskelig på små og trange lokaliteter der større brønnbåter ikke har 

manøvreringsrom. 

Ny lokalitet ligger lengre fra land noe som bidrar til redusert støyforurensning på land for naboer og 

turgåere langs fjæra. 

PS 21/21 Lokal avtale med legeforeningen 

Forslag til vedtak 
  

LOKAL SÆRAVTALE 

Mellom Bø kommune og lokal avdeling av Den Norske Legeforening. 

1.Formål 

a)En mer presis og forutsigbar avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom berørte fastlønnede 
leger og Bø kommune som arbeidsgiver, hvor avtalen inngår som enn del av arbeidskontrakten. 

b)Sikre rekruttering gjennom individuelle forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår ved 
nyansettelser av leger i fastlegeordningen uten binding til eksisterende avtale om 
rekrutteringstiltak for leger.  

  

2.Omfang 

a)Inngått avtale gjelder for følgende leger tilsatt på fastlønnsavtale (ansatt på kommunale 
vilkår) i Bø kommune på avtaletidspunktet: Anders Svensson, Jürgen Körner, Elin Sæther, 
Monika Godvik og Raimonda Einarsen. 

b)For leger som tilsettes på fastlønnsavtale i Bø kommune etter inngått avtaletidspunkt, 
fastsettes lønn etter individuelle forhandlinger i forbindelse med inngåelse av arbeidskontrakt. 

  



3.Avtalte permisjoner/ekstra fri 

a)Leger som omfattes av avtalen, innvilges 4 måneders permisjon med lønn som opptjenes 
etter 3 års sammenhengende tjeneste.  

b)Permisjonen kan alternativt tas ut med 29 virkedager pr. år. Avtale om uttak av permisjon 
avtales i god tid i forveien mellom vedkommende lege og leder av helseavdelingen. Det gis 
anledning til å overføre ikke avviklede permisjonsdager til senere år. 

c)Det innvilges årlig utdanningspermisjon med inntil 10 arbeidsdager. Dersom permisjonen ikke 
nyttes til dokumentert utdanning, bortfaller denne, og kan ikke overføres til senere år. For leger 
med relevant spesialitet, kommer denne permisjonen i tillegg til permisjonsrettigheter etter SFS 
2305 § 11.4. 

d)Det innvilges årlig 10 arbeidsdager ekstra fri med lønn (Nord-Norgeferie) som en videreføring 
av tidligere rekrutteringstiltak og avtalt i arbeidskontrakt. Fridager etter denne bestemmelsen 
kan ikke overføres til senere år.  

e)Permisjonen etter punkt a, b, c og d foran, forutsetter at tilstedeværende leger i et samarbeid 
dekker oppgavene til den (de) leger som avvikler permisjon/fridager slik at inntak av vikarlege 
unngås og forsvarlig drift ivaretas. Lege som betjener sykehjemmet er fritatt for overlappende 
oppgaver ved legekontoret. 

f)Bø kommune og vedkommende lege kan avtale økonomisk kompensasjon tilsvarende 
dagslønner for det antall permisjonsdager/fridager etter punktene a/b og d som ikke tas ut i 
reell permisjon/fri med lønn.  

  

4.Forsvarlig drift - arbeidsgivers styringsrett 

Dersom forsvarlig drift av legetjenesten tilsier at permisjon/fridager etter punktene 3 a og d 
ikke kan tas ut, kan arbeidsgiver ensidig bestemme utbetaling av økonomisk kompensasjon 
tilsvarende det antall dager permisjon/ekstra fridager som ikke kan innvilges. 

  

5.Rettigheter 

a)Rettigheter etter denne avtalen gjelder også ved lønnet fødselspermisjon og sykemelding 
etter de regler som fremgår av gjeldende lov og hovedtariffavtale. 

b)Denne lokale særavtalen inngår som en del av arbeidskontrakten mellom Bø kommune og de 
leger som er nevnt i punkt 2 a.  

c)Permisjons-/friordninger etter avtalens punkt 3 og 4, innvilges forholdsmessig etter 
stillingsstørrelse. 

  

6.Virkningstidspunkt 

Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra 1.4.2021. 



Revidert avtale er en videreføring av tidligere rekrutteringstiltak for leger og erstatter protokoll 
av 10.12.2007 vedrørende Nord-Norge permisjon m.v. for leger tilsatt i Bø kommune.  

Formannskapets behandling av sak 23/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Gundar Jakobsen Lokal avtale med legeforeningen pk.t 2.a har et navn i forslag til 

vedtak falt ut. Avtalen gjelder også for Anniken Jenssen 

 

Behandling 

Ref innstillingen. 

Innstillingen med tillegg av at avtalen også gjelder Anniken Jenssen, enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

LOKAL SÆRAVTALE 

Mellom Bø kommune og lokal avdeling av Den Norske Legeforening. 

1.Formål 

a)En mer presis og forutsigbar avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom berørte fastlønnede 

leger og Bø kommune som arbeidsgiver, hvor avtalen inngår som enn del av arbeidskontrakten. 

b)Sikre rekruttering gjennom individuelle forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår ved 

nyansettelser av leger i fastlegeordningen uten binding til eksisterende avtale om 

rekrutteringstiltak for leger.  

  

2.Omfang 

a)Inngått avtale gjelder for følgende leger tilsatt på fastlønnsavtale (ansatt på kommunale 

vilkår) i Bø kommune på avtaletidspunktet: Anders Svensson, Jürgen Körner, Elin Sæther, 

Monika Godvik, Anniken Jenssen og Raimonda Einarsen. 

b)For leger som tilsettes på fastlønnsavtale i Bø kommune etter inngått avtaletidspunkt, 

fastsettes lønn etter individuelle forhandlinger i forbindelse med inngåelse av arbeidskontrakt. 

  



3.Avtalte permisjoner/ekstra fri 

a)Leger som omfattes av avtalen, innvilges 4 måneders permisjon med lønn som opptjenes 

etter 3 års sammenhengende tjeneste.  

b)Permisjonen kan alternativt tas ut med 29 virkedager pr. år. Avtale om uttak av permisjon 

avtales i god tid i forveien mellom vedkommende lege og leder av helseavdelingen. Det gis 

anledning til å overføre ikke avviklede permisjonsdager til senere år. 

c)Det innvilges årlig utdanningspermisjon med inntil 10 arbeidsdager. Dersom permisjonen ikke 

nyttes til dokumentert utdanning, bortfaller denne, og kan ikke overføres til senere år. For leger 

med relevant spesialitet, kommer denne permisjonen i tillegg til permisjonsrettigheter etter SFS 

2305 § 11.4. 

d)Det innvilges årlig 10 arbeidsdager ekstra fri med lønn (Nord-Norgeferie) som en videreføring 

av tidligere rekrutteringstiltak og avtalt i arbeidskontrakt. Fridager etter denne bestemmelsen 

kan ikke overføres til senere år.  

e)Permisjonen etter punkt a, b, c og d foran, forutsetter at tilstedeværende leger i et samarbeid 

dekker oppgavene til den (de) leger som avvikler permisjon/fridager slik at inntak av vikarlege 

unngås og forsvarlig drift ivaretas. Lege som betjener sykehjemmet er fritatt for overlappende 

oppgaver ved legekontoret. 

f)Bø kommune og vedkommende lege kan avtale økonomisk kompensasjon tilsvarende 

dagslønner for det antall permisjonsdager/fridager etter punktene a/b og d som ikke tas ut i 

reell permisjon/fri med lønn.  

  

4.Forsvarlig drift - arbeidsgivers styringsrett 

Dersom forsvarlig drift av legetjenesten tilsier at permisjon/fridager etter punktene 3 a og d 

ikke kan tas ut, kan arbeidsgiver ensidig bestemme utbetaling av økonomisk kompensasjon 

tilsvarende det antall dager permisjon/ekstra fridager som ikke kan innvilges. 

  

5.Rettigheter 

a)Rettigheter etter denne avtalen gjelder også ved lønnet fødselspermisjon og sykemelding 

etter de regler som fremgår av gjeldende lov og hovedtariffavtale. 



b)Denne lokale særavtalen inngår som en del av arbeidskontrakten mellom Bø kommune og de 

leger som er nevnt i punkt 2 a.  

c)Permisjons-/friordninger etter avtalens punkt 3 og 4, innvilges forholdsmessig etter 

stillingsstørrelse. 

  

6.Virkningstidspunkt 

Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra 1.4.2021. 

Revidert avtale er en videreføring av tidligere rekrutteringstiltak for leger og erstatter protokoll 

av 10.12.2007 vedrørende Nord-Norge permisjon m.v. for leger tilsatt i Bø kommune.  

Kommunestyrets behandling av sak 21/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

LOKAL SÆRAVTALE 

Mellom Bø kommune og lokal avdeling av Den Norske Legeforening. 

1.Formål 

a)En mer presis og forutsigbar avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom berørte fastlønnede 

leger og Bø kommune som arbeidsgiver, hvor avtalen inngår som enn del av arbeidskontrakten. 

b)Sikre rekruttering gjennom individuelle forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår ved 

nyansettelser av leger i fastlegeordningen uten binding til eksisterende avtale om 

rekrutteringstiltak for leger.  

  

2.Omfang 



a)Inngått avtale gjelder for følgende leger tilsatt på fastlønnsavtale (ansatt på kommunale 

vilkår) i Bø kommune på avtaletidspunktet: Anders Svensson, Jürgen Körner, Elin Sæther, 

Monika Godvik, Anniken Jenssen og Raimonda Einarsen. 

b)For leger som tilsettes på fastlønnsavtale i Bø kommune etter inngått avtaletidspunkt, 

fastsettes lønn etter individuelle forhandlinger i forbindelse med inngåelse av arbeidskontrakt. 

  

3.Avtalte permisjoner/ekstra fri 

a)Leger som omfattes av avtalen, innvilges 4 måneders permisjon med lønn som opptjenes 

etter 3 års sammenhengende tjeneste.  

b)Permisjonen kan alternativt tas ut med 29 virkedager pr. år. Avtale om uttak av permisjon 

avtales i god tid i forveien mellom vedkommende lege og leder av helseavdelingen. Det gis 

anledning til å overføre ikke avviklede permisjonsdager til senere år. 

c)Det innvilges årlig utdanningspermisjon med inntil 10 arbeidsdager. Dersom permisjonen ikke 

nyttes til dokumentert utdanning, bortfaller denne, og kan ikke overføres til senere år. For leger 

med relevant spesialitet, kommer denne permisjonen i tillegg til permisjonsrettigheter etter SFS 

2305 § 11.4. 

d)Det innvilges årlig 10 arbeidsdager ekstra fri med lønn (Nord-Norgeferie) som en videreføring 

av tidligere rekrutteringstiltak og avtalt i arbeidskontrakt. Fridager etter denne bestemmelsen 

kan ikke overføres til senere år.  

e)Permisjonen etter punkt a, b, c og d foran, forutsetter at tilstedeværende leger i et samarbeid 

dekker oppgavene til den (de) leger som avvikler permisjon/fridager slik at inntak av vikarlege 

unngås og forsvarlig drift ivaretas. Lege som betjener sykehjemmet er fritatt for overlappende 

oppgaver ved legekontoret. 

f)Bø kommune og vedkommende lege kan avtale økonomisk kompensasjon tilsvarende 

dagslønner for det antall permisjonsdager/fridager etter punktene a/b og d som ikke tas ut i 

reell permisjon/fri med lønn.  

  

4.Forsvarlig drift - arbeidsgivers styringsrett 



Dersom forsvarlig drift av legetjenesten tilsier at permisjon/fridager etter punktene 3 a og d 

ikke kan tas ut, kan arbeidsgiver ensidig bestemme utbetaling av økonomisk kompensasjon 

tilsvarende det antall dager permisjon/ekstra fridager som ikke kan innvilges. 

  

5.Rettigheter 

a)Rettigheter etter denne avtalen gjelder også ved lønnet fødselspermisjon og sykemelding 

etter de regler som fremgår av gjeldende lov og hovedtariffavtale. 

b)Denne lokale særavtalen inngår som en del av arbeidskontrakten mellom Bø kommune og de 

leger som er nevnt i punkt 2 a.  

c)Permisjons-/friordninger etter avtalens punkt 3 og 4, innvilges forholdsmessig etter 

stillingsstørrelse. 

  

6.Virkningstidspunkt 

Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra 1.4.2021. 

Revidert avtale er en videreføring av tidligere rekrutteringstiltak for leger og erstatter protokoll 

av 10.12.2007 vedrørende Nord-Norge permisjon m.v. for leger tilsatt i Bø kommune. 

PS 22/21 Årsmelding Eldrerådet 

Forslag til vedtak 
  

Årsmeldinga fra Bø eldreråd tas til orientering. 

  

Formannskapets behandling av sak 25/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 



Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Årsmeldinga fra Bø eldreråd tas til orientering. 

Kommunestyrets behandling av sak 22/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Årsmeldinga fra Bø eldreråd tas til orientering. 

PS 23/21 Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 

Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
  
Bø kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med 
modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 
sak. 
  
Bø kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 
helsefellesskapet forplikter Bø kommune. 
  
Bø kommune ønsker etablering av en kommunal samhandlingssjef 100 % stilling med en 
hovedkoordinator i 60 % til Salten og en til to koordinator(er) i Lofoten/ Vesterålen i til sammen 
40% stilling som er en fordeling som også samsvarer innbyggertallet. 
  
Bø kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en 
kroneandel i forhold til antall innbyggere.  

  



  

Formannskapets behandling av sak 28/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med 

modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 

sak. 

  

Bø kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 

helsefellesskapet forplikter Bø kommune. 

  

Bø kommune ønsker etablering av en kommunal samhandlingssjef 100 % stilling med en 

hovedkoordinator i 60 % til Salten og en til to koordinator(er) i Lofoten/ Vesterålen i til sammen 

40% stilling som er en fordeling som også samsvarer innbyggertallet. 

  

Bø kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en 

kroneandel i forhold til antall innbyggere.  

  

Kommunestyrets behandling av sak 23/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 



Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med 

modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 

sak. 

  

Bø kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 

helsefellesskapet forplikter Bø kommune. 

  

Bø kommune ønsker etablering av en kommunal samhandlingssjef 100 % stilling med en 

hovedkoordinator i 60 % til Salten og en til to koordinator(er) i Lofoten/ Vesterålen i til sammen 

40% stilling som er en fordeling som også samsvarer innbyggertallet. 

  

Bø kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en 

kroneandel i forhold til antall innbyggere.  

PS 24/21 Forslag til endringer i leveringspliktforskriften 

Forslag til vedtak 
Bø kommune stiller seg bak endringsforslaget til leveringspliktforskriften  

De tre forslagene er som følger:  

1.Ferskfiskordning for trålflåten med leveringsforpliktelser 
2.Endring av metode for fastsetting av pris 
3.En mer fleksibel ordning for bearbeidingsplikten 

Bakgrunn for saken 

Formannskapets behandling av sak 29/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 



 

Sture Pedersen 4. Bø kommune har 2,35 trålerkonsesjon med sterke bindinger til Bø-

samfunnet for levering og produksjon ved anlegg i Bø kommune. 

Kommunestyret, Politisk ledelse, i samarbeid med administrasjonen 

vil starte en prosess for at trålerkonsesjonens misjon, sysselsetting 

og verdiskapning i Bø kommune reetableres. 

5. En endring av metode for fastsetting av pris skal basere seg på ett 

og samme prinsipp enten fisken tilbys fersk eller frossen. 

6. Bø kommune ved politisk ledelse og administrasjonen inviterer 

Nergaard og Lerøy til møte i Bø. Temaet blir hvordan 

samfunnskontrakten ved Bø-samfunnet kan oppfylles. 

  

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering 

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune stiller seg bak endringsforslaget til leveringspliktforskriften  

De tre forslagene er som følger:  

1.Ferskfiskordning for trålflåten med leveringsforpliktelser 

2.Endring av metode for fastsetting av pris 

3.En mer fleksibel ordning for bearbeidingsplikten 

4.Bø kommune har 2,35 trålerkonsesjon med sterke bindinger til Bø-samfunnet for levering og 

produksjon ved anlegg i Bø kommune.       Kommunestyret,  Politisk ledelse, i samarbeid med 

administrasjonen vil starte en prosess for at trålerkonsesjonens misjon, sysselsetting og 

verdiskapning i Bø kommune reetableres. 

5.En endring av metode for fastsetting av pris skal basere seg på ett og samme prinsipp enten 

fisken tilbys fersk eller frossen. 



6.Bø kommune ved politisk ledelse og administrasjonen inviterer Nergaard og Lerøy til møte i 

Bø. Temaet blir hvordan samfunnskontrakten ved Bø-samfunnet kan oppfylles. 

Kommunestyrets behandling av sak 24/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Bø kommune stiller seg bak endringsforslaget til leveringspliktforskriften  

De tre forslagene er som følger:  

1.Ferskfiskordning for trålflåten med leveringsforpliktelser 

2.Endring av metode for fastsetting av pris 

3.En mer fleksibel ordning for bearbeidingsplikten 

4.Bø kommune har 2,35 trålerkonsesjon med sterke bindinger til Bø-samfunnet for levering og 

produksjon ved anlegg i Bø kommune.       Kommunestyret,  Politisk ledelse, i samarbeid med 

administrasjonen vil starte en prosess for at trålerkonsesjonens misjon, sysselsetting og 

verdiskapning i Bø kommune reetableres. 

5.En endring av metode for fastsetting av pris skal basere seg på ett og samme prinsipp enten 

fisken tilbys fersk eller frossen. 

6.Bø kommune ved politisk ledelse og administrasjonen inviterer Nergaard og Lerøy til møte i 

Bø. Temaet blir hvordan samfunnskontrakten ved Bø-samfunnet kan oppfylles. 

PS 25/21 Flaggreglement 

Forslag til vedtak 
  

§ 1 Lov og reglement  



Dette reglementet bygger på Lov av 10. desember Nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. juni 
Nr 2 1933 om flagging på kommunen sine offentlige bygninger, forskrift angående bruk av 
statsflagget og handelsflagget (Norges flagg).  

  

§ 2 Statsflagget  

Flagging ifølge dette reglementet gjelder bruk av Statsflagget (uten splitt og tunge) på eller ved 
rådhuset, Bø helse og sosialsenter og grunnskolene i Bø, samt andre bygninger eller 
eiendommer som i hovedsak blir brukt av kommunale institusjoner og virksomheter.  

Flagget er Norges symbol, og skal behandles med respekt. Flagget skal ikke berøre bakken, 
klippes i, eller tilsmusses på noen måte. Når flagget er falmet, skittent eller på annen måte ikke 
fremstår som det bør, skal det snarest erstattes med nytt flagg. Det kan ikke flagges med flere 
enn ett flagg på samme stang.   

  

§ 3 Andre flagg og vimpler  

På samefolkets dag 6. februar flagges det med det samiske flagg. 

Det er kun tillatt å benytte fremmede land sine flagg ved siden av det norske. Statsflagget må i 
slike tilfeller ikke gis en mindre fremtredende plass enn de fremmede lands flagg.   

Det tillates flagging med regnbueflagget i forbindelse med regionale eller kommunale 
arrangementer der slik flagging vil være naturlig.   

  

§ 4 Flaggdager  

Det flagges på rådhuset alle offisielle flaggdager jf. § 4 i «Forskrift angående bruk av statsflagget 
og handelsflagget».  

  

Det flagges ved grunnskolene og ved Bøheimen bo og behandlingssenter 1. påskedag, 1. mai,  

8. mai og 17. mai. 

Det flagges ved valglokalene i kommunen ved stortings og kommunevalg. 

  

Andre flaggdager  

Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, 
kongehuset eller kommunen.  

Det flagges også ved de tilfeller Kongen, Regjeringen eller Fylkesmannen ber om det. Flagging 
skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av Kongehuset, utenlandske statsoverhoder 
m.fl.  

Det kan også flagges ved den enkelte arbeidsplass ved spesielle anledninger. 



  

§5 Heising  

Flagging ivaretas av vaktmester tilknyttet det enkelte kommunale bygg der ikke annet er avtalt. 
Flagging på flaggdager som faller på vaktmesters fridag ivaretas av kommunens 
beredskapsvakt.  

  

§6 Tidspunkt for flagging  

Flaggene blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist fra klokken 08:00. 

Flaggene hales ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 21:00. Flaggene blir i månedene fra og 
med november til og med februar heist klokken 10:00 og fires kl 15:00.   

  

§7 Flagging på halv stang  

Når flagget heises på halv stang, skal flagg først heises til topps og deretter fires til om lag 1/3 
av stangen er over øverste del av flagget. Når flagget fires fra halv stang, skal flagget heises til 
topps før flagget fires. Ved flagging på halv stang opprettholdes posisjonen helt frem til flagget 
skal fires den aktuelle dagen.   

Formannskapets behandling av sak 30/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

§ 1 Lov og reglement  

Dette reglementet bygger på Lov av 10. desember Nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. juni 

Nr 2 1933 om flagging på kommunen sine offentlige bygninger, forskrift angående bruk av 

statsflagget og handelsflagget (Norges flagg).  

  

§ 2 Statsflagget  



Flagging ifølge dette reglementet gjelder bruk av Statsflagget (uten splitt og tunge) på eller ved 

rådhuset, Bø helse og sosialsenter og grunnskolene i Bø, samt andre bygninger eller 

eiendommer som i hovedsak blir brukt av kommunale institusjoner og virksomheter.  

Flagget er Norges symbol, og skal behandles med respekt. Flagget skal ikke berøre bakken, 

klippes i, eller tilsmusses på noen måte. Når flagget er falmet, skittent eller på annen måte ikke 

fremstår som det bør, skal det snarest erstattes med nytt flagg. Det kan ikke flagges med flere 

enn ett flagg på samme stang.  

  

§ 3 Andre flagg og vimpler  

På samefolkets dag 6. februar flagges det med det samiske flagg. 

Det er kun tillatt å benytte fremmede land sine flagg ved siden av det norske. Statsflagget må i 

slike tilfeller ikke gis en mindre fremtredende plass enn de fremmede lands flagg.  

Det tillates flagging med regnbueflagget i forbindelse med regionale eller kommunale 

arrangementer der slik flagging vil være naturlig.  

  

§ 4 Flaggdager  

Det flagges på rådhuset alle offisielle flaggdager jf. § 4 i «Forskrift angående bruk av statsflagget 

og handelsflagget».  

  

Det flagges ved grunnskolene og ved Bøheimen bo og behandlingssenter 1. påskedag, 1. mai,  

8. mai og 17. mai. 

Det flagges ved valglokalene i kommunen ved stortings og kommunevalg. 

  

Andre flaggdager  

Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, 

kongehuset eller kommunen.  



Det flagges også ved de tilfeller Kongen, Regjeringen eller Fylkesmannen ber om det. Flagging 

skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av Kongehuset, utenlandske statsoverhoder 

m.fl.  

Det kan også flagges ved den enkelte arbeidsplass ved spesielle anledninger. 

  

§5 Heising  

Flagging ivaretas av vaktmester tilknyttet det enkelte kommunale bygg der ikke annet er avtalt. 

Flagging på flaggdager som faller på vaktmesters fridag ivaretas av kommunens 

beredskapsvakt.  

  

§6 Tidspunkt for flagging  

Flaggene blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist fra klokken 08:00. 

Flaggene hales ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 21:00. Flaggene blir i månedene fra og 

med november til og med februar heist klokken 10:00 og fires kl 15:00.  

  

§7 Flagging på halv stang  

Når flagget heises på halv stang, skal flagg først heises til topps og deretter fires til om lag 1/3 

av stangen er over øverste del av flagget. Når flagget fires fra halv stang, skal flagget heises til 

topps før flagget fires. Ved flagging på halv stang opprettholdes posisjonen helt frem til flagget 

skal fires den aktuelle dagen.  

Kommunestyrets behandling av sak 25/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 



Formannskapet 25.03.2021 

§ 1 Lov og reglement  

Dette reglementet bygger på Lov av 10. desember Nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. juni 

Nr 2 1933 om flagging på kommunen sine offentlige bygninger, forskrift angående bruk av 

statsflagget og handelsflagget (Norges flagg).  

  

§ 2 Statsflagget  

Flagging ifølge dette reglementet gjelder bruk av Statsflagget (uten splitt og tunge) på eller ved 

rådhuset, Bø helse og sosialsenter og grunnskolene i Bø, samt andre bygninger eller 

eiendommer som i hovedsak blir brukt av kommunale institusjoner og virksomheter.  

Flagget er Norges symbol, og skal behandles med respekt. Flagget skal ikke berøre bakken, 

klippes i, eller tilsmusses på noen måte. Når flagget er falmet, skittent eller på annen måte ikke 

fremstår som det bør, skal det snarest erstattes med nytt flagg. Det kan ikke flagges med flere 

enn ett flagg på samme stang.  

  

§ 3 Andre flagg og vimpler  

På samefolkets dag 6. februar flagges det med det samiske flagg. 

Det er kun tillatt å benytte fremmede land sine flagg ved siden av det norske. Statsflagget må i 

slike tilfeller ikke gis en mindre fremtredende plass enn de fremmede lands flagg.  

Det tillates flagging med regnbueflagget i forbindelse med regionale eller kommunale 

arrangementer der slik flagging vil være naturlig.  

  

§ 4 Flaggdager  

Det flagges på rådhuset alle offisielle flaggdager jf. § 4 i «Forskrift angående bruk av statsflagget 

og handelsflagget».  

  

Det flagges ved grunnskolene og ved Bøheimen bo og behandlingssenter 1. påskedag, 1. mai,  



8. mai og 17. mai. 

Det flagges ved valglokalene i kommunen ved stortings og kommunevalg. 

  

Andre flaggdager  

Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, 

kongehuset eller kommunen.  

Det flagges også ved de tilfeller Kongen, Regjeringen eller Fylkesmannen ber om det. Flagging 

skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av Kongehuset, utenlandske statsoverhoder 

m.fl.  

Det kan også flagges ved den enkelte arbeidsplass ved spesielle anledninger. 

  

§5 Heising  

Flagging ivaretas av vaktmester tilknyttet det enkelte kommunale bygg der ikke annet er avtalt. 

Flagging på flaggdager som faller på vaktmesters fridag ivaretas av kommunens 

beredskapsvakt.  

  

§6 Tidspunkt for flagging  

Flaggene blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist fra klokken 08:00. 

Flaggene hales ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 21:00. Flaggene blir i månedene fra og 

med november til og med februar heist klokken 10:00 og fires kl 15:00.  

  

§7 Flagging på halv stang  

Når flagget heises på halv stang, skal flagg først heises til topps og deretter fires til om lag 1/3 

av stangen er over øverste del av flagget. Når flagget fires fra halv stang, skal flagget heises til 

topps før flagget fires. Ved flagging på halv stang opprettholdes posisjonen helt frem til flagget 

skal fires den aktuelle dagen. 



PS 26/21 Bø kommunes videre utvikling av Miljøfyrtårn 

Forslag til vedtak 
Bø kommune tilbyr alle lokale bedrifter støtte til 1. gangs sertifisering i Miljøfyrtårn-ordningen. 
Bedriftene skal selv bekoste resertifisering.  

Støtten begrenses til inntil 10 000 kroner per bedrift.  

Kostnadene belastes kommunalt næringsfond.  

Formannskapets behandling av sak 31/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune tilbyr alle lokale bedrifter støtte til 1. gangs sertifisering i Miljøfyrtårn-ordningen. 

Bedriftene skal selv bekoste resertifisering.  

Støtten begrenses til inntil 10 000 kroner per bedrift.  

Kostnadene belastes kommunalt næringsfond.  

Kommunestyrets behandling av sak 26/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 



Bø kommune tilbyr alle lokale bedrifter støtte til 1. gangs sertifisering i Miljøfyrtårn-ordningen. 

Bedriftene skal selv bekoste resertifisering.  

Støtten begrenses til inntil 10 000 kroner per bedrift.  

Kostnadene belastes kommunalt næringsfond. 

PS 27/21 Kommunal komp.ordning til lokale virksomheter - Tilskuddsbrev fra statsbudsjettet 

2021 

Forslag til vedtak 
Formannskapet tar informasjonen om kompensasjonsordningen til orientering.  

Formannskapet delegerer til administrasjonen å forvalte kompensasjonsordningen. 

Formannskapets behandling av sak 32/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Formannskapet tar informasjonen om kompensasjonsordningen til orientering.  

Formannskapet delegerer til administrasjonen å forvalte kompensasjonsordningen. 

Kommunestyrets behandling av sak 27/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak 

 Kommunestyret tar informasjonen om kompensasjonsordningen til orientering.  

Kommunestyret delegerer til administrasjonen å forvalte kompensasjonsordningen. 

PS 28/21 Veipakke Vesterålen 

Forslag til vedtak 
  

1. Bø kommune slutter seg til arbeidet med en Veipakke Vesterålen som innebærer å få 
utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak på fylkesveiene i Vesterålen. 

2. Bø kommune ber Vesterålen regionråd koordinere felles finansiering av utredningsarbeidet 
som skal beskrive utfordringer og utviklingsmuligheter knyttet til fylkesveistrekningene i 
Vesterålen. Utredningen skal også avdekke mernytte som økt investering i samferdsel vil kunne 
gi. 

3. Bø kommune vil bidra med 20 kr pr innbygger i tilskudd til dette arbeidet i 2021. 

4. Beløpet kr 51.520,- basert på innbyggertall pr 1.1.21 belastes kommunens næringsfond. 

5. Bø kommune velger Straumsnes til å være startpunkt for Veipakke Vesterålen i  Bø 
kommune. 

Formannskapets behandling av sak 33/2021 i møte den 25.03.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Bø kommune slutter seg til arbeidet med en Veipakke Vesterålen som innebærer å få 

utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak på fylkesveiene i Vesterålen. 

2. Bø kommune ber Vesterålen regionråd koordinere felles finansiering av utredningsarbeidet 

som skal beskrive utfordringer og utviklingsmuligheter knyttet til fylkesveistrekningene i 



Vesterålen. Utredningen skal også avdekke mernytte som økt investering i samferdsel vil kunne 

gi. 

3. Bø kommune vil bidra med 20 kr pr innbygger i tilskudd til dette arbeidet i 2021. 

4. Beløpet kr 51.520,- basert på innbyggertall pr 1.1.21 belastes kommunens næringsfond. 

5. Bø kommune velger Straumsnes til å være startpunkt for Veipakke Vesterålen i Bø kommune. 

Kommunestyrets behandling av sak 28/2021 i møte den 15.04.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Bø kommune slutter seg til arbeidet med en Veipakke Vesterålen som innebærer å få 

utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak på fylkesveiene i Vesterålen. 

2. Bø kommune ber Vesterålen regionråd koordinere felles finansiering av utredningsarbeidet 

som skal beskrive utfordringer og utviklingsmuligheter knyttet til fylkesveistrekningene i 

Vesterålen. Utredningen skal også avdekke mernytte som økt investering i samferdsel vil kunne 

gi. 

3. Bø kommune vil bidra med 20 kr pr innbygger i tilskudd til dette arbeidet i 2021. 

4. Beløpet kr 51.520,- basert på innbyggertall pr 1.1.21 belastes kommunens næringsfond. 

5. Bø kommune velger Straumsnes til å være startpunkt for Veipakke Vesterålen i Bø kommune. 
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