
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 06.05.2021 

Tidspunkt: 09:30 -11:35 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Berit Hansen Medlem SP  
Sture Pedersen Leder H  
Jenny Tande Fagereng Medlem H  
Tom Tobiassen Medlem AP  
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 
Kurt Jarle Dahl helse- og omsorgssjef 
Charles Johnsen leder eldrerådet 

 

Merknad i møte: 
 
Etatsledere møtte over teams. 
Innkalling enstemmig godkjent. 
Saksliste enstemmig godkjent. 
Geir Viggo Pedersen ble valgt til å skrive under protokollen 
 
 



 
 

 
 
    
 
 
 
 



Saksliste 
 

Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

 

RS 4/21 Muntlig informasjon til formannskapet  
PS 36/21 Klage på saksbehandlingsfeil - rammetillatelse for bygging av scene, 

parkeringsplass med offentlig toalett, dispensasjon fra arealformål 
gnr/bnr 19/2 

 

PS 37/21 Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland  
PS 38/21 Oppfølging av byggesak - butikk Eidet  
PS 39/21 Etablering av navnet minnelund - Duken kirkegård  
PS 40/21 Leve hele livet  
 

RS 4/21 Muntlig informasjon til formannskapet 
Formannskapets behandling av sak 4/2021 i møte den 06.05.2021: 

 

Behandling: 

 

 Kystsoneplanen 

Orientering ved Hans Kristian Håkonsen, medlem av administrativ arbeidsgruppe som består av 
kommuneplanleggere fra alle Vesterålskommunene. 

Rådmannen orienterte om: 

 Tilbud fra Folk i Husan AS om tilvisningsavtaler boliger  

 Status i vaksineringen 

Ordfører orienterte om: 

 Dagens avisoppslag om sak fra AU 

 Ordfører ba om ei sak på lokal legevaktsordning mellom kl:16:00-21:00 for Bø 

 Trålpose på Søberg-stranda 

 Underskriftskampanje ang. utbedring av Bø-tunellen. 

 Gang og sykkelvei på Eidet 

Representanten Berit Hansen stilte spørsmål om minibanken 

 



PS 36/21 Klage på saksbehandlingsfeil - rammetillatelse for bygging av scene, parkeringsplass 
med offentlig toalett, dispensasjon fra arealformål gnr/bnr 19/2 

Forslag til vedtak 
Formannskapet finner ikke grunn til å omgjøre vedtak av 01.10.2020 i sak 69/2020, og klagen 
tas ikke til følge, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 41. 
Saken oversendes til Statsforvalteren i Nordland for videre behandling. 

  

Formannskapets behandling av sak 36/2021 i møte den 06.05.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstilling. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Formannskapet finner ikke grunn til å omgjøre vedtak av 01.10.2020 i sak 69/2020, og klagen 

tas ikke til følge, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. 

Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 41. 

Saken oversendes til Statsforvalteren i Nordland for videre behandling. 

PS 37/21 Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland 

Forslag til vedtak 
  
Kommunestyret i Bø kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv 
Nordland (IKAN) etter tidligere kommunelovs § 27 til Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i 
Nordland (KOAN) etter ny kommunelov, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19-4.  
  
Kommunestyret i Bø kommune godkjenner og skriver under ny samarbeidsavtale for 
Kommunalt oppgavefellesskap (KOAN), styrebehandlet i sak 21/06. 



  

Formannskapets behandling av sak 37/2021 i møte den 06.05.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Bø kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv 

Nordland (IKAN) etter tidligere kommunelovs § 27 til Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i 

Nordland (KOAN) etter ny kommunelov, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19-4.  

  

Kommunestyret i Bø kommune godkjenner og skriver under ny samarbeidsavtale for 

Kommunalt oppgavefellesskap (KOAN), styrebehandlet i sak 21/06. 

PS 38/21 Oppfølging av byggesak - butikk Eidet 

Forslag til vedtak 
Formannskapet godkjenner ferdigstillelsen av tiltaket, og frafaller varsel om pålegg om retting 
og tvangsmulkt. 

  

Formannskapets behandling av sak 38/2021 i møte den 06.05.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen I tillegg til  forslag til vedtak: 

Det kreves fysisk fast merking av veien innen utgangen av juni 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Formannskapet godkjenner ferdigstillelsen av tiltaket, og frafaller varsel om pålegg om retting 

og tvangsmulkt. 

Det kreves fysisk fast merking av veien innen utgangen av juni 

PS 39/21 Etablering av navnet minnelund - Duken kirkegård 

Forslag til vedtak 
Bø kommune gir tilslutning til etablering av navnet minnelund på Duken kirkegård, og vedtar 
nytt investeringsprosjekt med ramme på 160.000,- inkl. mva., for innarbeidelse i 
økonomiplanen for 2022, forutsatt tillatelse og godkjenninger etter gravferdsloven. 

Formannskapets behandling av sak 39/2021 i møte den 06.05.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune gir tilslutning til etablering av navnet minnelund på Duken kirkegård, og vedtar 

nytt investeringsprosjekt med ramme på 160.000,- inkl. mva., for innarbeidelse i 

økonomiplanen for 2022, forutsatt tillatelse og godkjenninger etter gravferdsloven. 

PS 40/21 Leve hele livet 

Forslag til vedtak 



Formannskapets behandling av sak 40/2021 i møte den 06.05.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Formannskapet fikk orientering om reformen Leve hele livet av folkehelsekoordinator Brita 

Almestad og aktivitetsleder Elise Eggebø. 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

  

Bø kommune tar informasjonen om reformen Leve hele livet og status i Bø kommune til 

orientering. 

Bø kommune oppretter FSK som styringsgruppe for arbeidet med reformen "Leve hele livet". 
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