
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 03.06.2021 

Tidspunkt: 09:00 -12:10 

 

 

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 
Kurt Jarle Dahl helse- og omsorgssjef 
Gundar Jakobsen rådmann 
Gro-Marina Henriksen leder Nav 
Andreas Nakkling Andersen teknisk sjef/brannsjef 
Frode Josefsen økonomisjef 
Hans-Kristian Pettersen skole- og barnehagesjef 
Kine Anette Johnsen kultur- og næringssjef 
Finn Eirik Johnsen Nyheim nestleder eldrerådet 

 

Merknad i møte: 
 
Sture Pedersen hadde permisjon fra kl: 10:00-11:00. Ingen vara møtte. 
Guttorm Veabø møtte i sak 42/21. 
Innkallingen enstemmig godkjent. 
Saksliste enstemmig godkjent. 
Tom Tobiassen og Jenny Fagereng ble valgt til å underskrive protokollen. 
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RS 5/21 Muntlig informasjon til formannskapet 
Formannskapets behandling av sak 5/2021 i møte den 03.06.2021: 

 

Behandling: 

Rådmann orienterte om: 

 Coronasituasjon - vaksineringen 

 Brev om trålerkvote sendt til departementet 

 Underskrevet tilvisningsavtale på boliger med Folk I Husan AS 

 Utdelt kr 500.00,- i kompensasjonsmidler til  næringslivet i Bø 

 Utsatt start på arbeid med samfunnsdelen av arealplanen 

 Åpningstider på legekontoret i sommer. 

 Sommerskole 

Ordfører orienterte om: 



Gang og sykkelvei på Eidet 

Behov for ekstra midler til kjøp av læremidler 

Flytebrygge i Hovden havn i sommerhalvåret 

  

  

 

PS 41/21 Klage på kommunestyrets vedtak 18/21 om dispensasjon fra kommunens arealplan 
for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden 

Forslag til vedtak 
Bø kommune opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021 i sak 18/21, og klagen tas ikke til følge. 
Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling. 

  

Formannskapets behandling av sak 41/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Berit Hansen Forslag til vedtak: 

1. Klagen tas til følge 

2. Vedtak i sak 18/21 oppheves og saken fremmes på nytt etter at 

kystsoneplanen foreligger. 

 

Behandling 

Berit Hansen ba om å få sin habilitet vurdert. 

Hun erklæres habil i denne saken. 

Ref. innstillingen. 

Ved alternativ votering. 

Innstillingen vedtatt med leders dobbeltstemme. 

 

Vedtak 

Bø kommune opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021 i sak 18/21, og klagen tas ikke til følge. 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling. 



PS 42/21 Klagebehandling - avvisning av klage på byggesak gnr/bnr 30/32 

Forslag til vedtak 
Bø kommunes avvisning av klagen fra Vesterålen Turlag opprettholdes, siden klager ikke har 
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. 
Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland. 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 42. 

  

Formannskapets behandling av sak 42/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

  

Berit Hansen ber om at hennes habilitet vurderes i denne saken. Hun erklæres inhabil. Guttorm 

Veabø deltar i behandlingen av saken. 

Ref, innstillingen 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommunes avvisning av klagen fra Vesterålen Turlag opprettholdes, siden klager ikke har 

rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland. 

Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 42. 

PS 43/21 Tidsbegrenset utsatt behandling av lokaliteter for havbruk og levende 

mellomlagring av fisk 

Forslag til vedtak 
Bø kommune vedtar en tidsbegrenset utsatt behandling av nye søknader om dispensasjon fra 
gjeldende arealplan for lokaliteter til havbruk og levende mellomlagring av fisk frem til ny 
kystsoneplan er vedtatt av alle kommunene i regionen. Begrensningen gjelder i alle tilfeller ikke 



lenger enn til 01.05.2022. Begrunnelsen er at man gjennom kystsoneplanen først må se på evt. 
virkninger for miljøet de enkelte tiltak kan få. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 
13-1 første avsnitt. 

  

Formannskapets behandling av sak 43/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bø kommune vedtar en tidsbegrenset utsatt behandling av nye søknader om dispensasjon fra 

gjeldende arealplan for lokaliteter til havbruk og levende mellomlagring av fisk frem til ny 

kystsoneplan er vedtatt av alle kommunene i regionen. Begrensningen gjelder i alle tilfeller ikke 

lenger enn til 01.05.2022. Begrunnelsen er at man gjennom kystsoneplanen først må se på evt. 

virkninger for miljøet de enkelte tiltak kan få. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 

13-1 første avsnitt. 

PS 44/21 Søknad om fradeling av tomt og restaurering av rorbu gnr/bnr 38/1 

Forslag til vedtak 
Det gis tillatelse til fradeling, bruksendring fra rorbu til fritidsbolig etter plan- og bygningsloven. 
Det gis dispensasjon fra arealformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet jamfør plan- og 
bygningsloven §19-2. 

Formannskapets behandling av sak 44/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Geir-Viggo Pedersen Tilleggsforslag: 



Fri ferdsel langs Kyststien skal sikres 

 

Behandling 

Ref. innstillingen.  

Votering. 

Innstillingen med tilleggsforslag vedtatt mot en stemme. 

 

Vedtak 

Det gis tillatelse til fradeling, bruksendring fra rorbu til fritidsbolig etter plan- og bygningsloven. 

Det gis dispensasjon fra arealformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet jamfør plan- og 

bygningsloven §19-2. 

Fri ferdsel langs Kyststien skal sikres 

PS 45/21 Veirett over kommunal eiendom GNR/BNR 36/140 

Forslag til vedtak 
Bø kommune avgir veirett fra GNR/BNR 36/140. Administrasjonen delegeres retten til å tinglyse 
rettigheten, søker belastes saksomkostninger med tinglysning og gebyrlegges 1 time i anvendt 
tid. 

Formannskapets behandling av sak 45/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Geir-Viggo Pedersen Dagens bruk av bygningen, og det omsøkte tiltaket anses å være noe 

annet enn tidligere omsøkt og godkjent. 

Det må derfor søkes om bruksendring før denne saken kan 

behandles. Saken delegeres til rådmannen hvis bruksendring 

godkjennes og det ikke kommer innvendig fra naboer. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Forslag fra Geir Viggo Pedersen enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak 

Dagens bruk av bygningen, og det omsøkte tiltaket anses å være noe annet enn tidligere 

omsøkt og godkjent. 

Det må derfor søkes om bruksendring før denne saken kan behandles. Saken delegeres til 

rådmannen hvis bruksendring godkjennes og det ikke kommer innvendig fra naboer. 

PS 46/21 Ny reguleringsendring Eidet sentrum 

Forslag til vedtak 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Reguleringsendring av Eidet Sentrum ut 
på første gangs høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist er 31.07.2021. 

Formannskapets behandling av sak 46/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Reguleringsendring av Eidet Sentrum ut 

på første gangs høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist er 31.07.2021. 

PS 47/21 Skilting og tilrettelegging for publikum på Parkvoll 

Forslag til vedtak 
  

Formannskapet vedtar prosjekt for skilting på Parkvoll med inntil 150 000 kroner.  

Tiltaket legges i kommunens investeringsbudsjett og innarbeides i kommunens økonomiplan.  



Formannskapets behandling av sak 47/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Formannskapet vedtar prosjekt for skilting på Parkvoll med inntil 150 000 kroner.  

Tiltaket legges i kommunens investeringsbudsjett og innarbeides i kommunens økonomiplan.  

PS 48/21 Søknad om skjenkebevilling for Ringstad Resort AS 

Forslag til vedtak 
Med hjemmel i Alkoholloven §1 – 7, jfr. § 1 – 4 a og kommunestyresak 41/18, innvilger 
formannskapet søknad om skjenkebevilling for Ringstad Resort AS med følgende 
spesifikasjoner:  

Bevillingshaver: Ringstad Resort AS, organisasjonsnummer 925 767 743 
Styrer: Ann Karina Jakobsen, stedfortreder June Langås 
Skjenkested: Ringstad Resort AS, Ringstadveien 28, 8475 Straumsjøen 
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1-3, inntil 60 volumprosent alkohol 
Omfang: Alminnelig 
Skjenkeområde: Innendørs restaurant og lounge (300 kvm), bryggeområde ute (200 kvm), 
minibarer i 24 dobbeltrom i de to hotellanleggene (850 kvm), platting med jacuzzi mellom de to 
hotellbygningene (100 kvm) samt møterommet i aktivitetsnaustet (50 kvm). Totalt skjenkeareal 
innendørs 1150 kvm, utendørs 450 kvm. 
Varighet: Skjenkebevillingen gjelder til 31.10.2023 
Skjenketider:  

Skjenketider for alkoholdig drikk gruppe 1 og 2 (under 22 %): 
Mandag - torsdag fra kl. 08.00 til kl. 01.00. 
Fredag og lørdag fra kl. 08.00 til 02.00. 
Søndag og helligdager fra kl. 08.00 til 01.00. 

Skjenketider for alkoholdig drikk gruppe 3 (22-60%): 
Mandag - torsdag fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 
Fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. 
Søndag og helligdager fra kl. 13.00 til 24.00. 



Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 
utløp. Skjenketid gjelder likt for inne- og uteområder. 
Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. 

Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra politi eller skatte- og 
avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

  

Formannskapets behandling av sak 48/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i Alkoholloven §1 – 7, jfr. § 1 – 4 a og kommunestyresak 41/18, innvilger 

formannskapet søknad om skjenkebevilling for Ringstad Resort AS med følgende 

spesifikasjoner:  

Bevillingshaver: Ringstad Resort AS, organisasjonsnummer 925 767 743 

Styrer: Ann Karina Jakobsen, stedfortreder June Langås 

Skjenkested: Ringstad Resort AS, Ringstadveien 28, 8475 Straumsjøen 

Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1-3, inntil 60 volumprosent alkohol 

Omfang: Alminnelig 

Skjenkeområde: Innendørs restaurant og lounge (300 kvm), bryggeområde ute (200 kvm), 

minibarer i 24 dobbeltrom i de to hotellanleggene (850 kvm), platting med jacuzzi mellom de to 

hotellbygningene (100 kvm) samt møterommet i aktivitetsnaustet (50 kvm). Totalt skjenkeareal 

innendørs 1150 kvm, utendørs 450 kvm. 

Varighet: Skjenkebevillingen gjelder til 31.10.2023 

Skjenketider:  



Skjenketider for alkoholdig drikk gruppe 1 og 2 (under 22 %): 

Mandag - torsdag fra kl. 08.00 til kl. 01.00. 

Fredag og lørdag fra kl. 08.00 til 02.00. 

Søndag og helligdager fra kl. 08.00 til 01.00. 

Skjenketider for alkoholdig drikk gruppe 3 (22-60%): 

Mandag - torsdag fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

Fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. 

Søndag og helligdager fra kl. 13.00 til 24.00. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 

utløp. Skjenketid gjelder likt for inne- og uteområder. 

Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. 

Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra politi eller skatte- og 

avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

PS 49/21 Planforslag Spikarheia 

Forslag til vedtak 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Reguleringsplanen Spikarheia ut på 
første gangs høring og offentlig ettersyn 

  

Høringsfrist er satt til 9 uker for å ta høyde for fellesferien. 

Formannskapets behandling av sak 49/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Reguleringsplanen Spikarheia ut på 

første gangs høring og offentlig ettersyn 

  

Høringsfrist er satt til 9 uker for å ta høyde for fellesferien. 

PS 50/21 Søknad om skjenkebevilling for Vesterålen rorbuer AS 

Forslag til vedtak 
Med hjemmel i Alkoholloven §1 – 7, jfr. § 1 – 4 a og kommunestyresak 41/18, innvilger 
formannskapet søknad om skjenkebevilling for Vesterålen rorbuer AS med følgende 
spesifikasjoner:  

Bevillingshaver: Vesterålen rorbuer AS, organisasjonsnummer 927081733 
#x200eStyrer: Solveig Dahl Thommessen  
Stedfortreder: Kåre Nikolai Gilje Thommessen 
Skjenkested: Damperiet / Vesterålen rorbuer, Handkleppveien 14, 8475 Straumsjøen 
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1-2, øl og vin 
Omfang: Alminnelig 
Skjenkeområde: Innendørs på Damperiet (70 kvm) og utendørs på bryggen i tilknytning til 1. 
etasje (70 kvm)  
Skjenketider:  

Skjenketider for alkoholdig drikk gruppe 1 og 2 (under 22 %): 
Mandag - torsdag fra kl. 08.00 til kl. 01.00. 
Fredag og lørdag fra kl. 08.00 til 02.00. 
Søndag og helligdager fra kl. 08.00 til 01.00. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 
utløp. Skjenketid gjelder likt for inne- og uteområder. 
Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. 

Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra politi eller skatte- og 
avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Skjenkebevillingen forutsetter at styrer avlegger etablererprøven og skjenkeprøven og innvilges 
serveringsbevilling. Den vil være gyldig fra det tidspunkt og til 31.10.2023.  

Formannskapets behandling av sak 50/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 



Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i Alkoholloven §1 – 7, jfr. § 1 – 4 a og kommunestyresak 41/18, innvilger 

formannskapet søknad om skjenkebevilling for Vesterålen rorbuer AS med følgende 

spesifikasjoner:  

Bevillingshaver: Vesterålen rorbuer AS, organisasjonsnummer 927081733 

#x200eStyrer: Solveig Dahl Thommessen  

Stedfortreder: Kåre Nikolai Gilje Thommessen 

Skjenkested: Damperiet / Vesterålen rorbuer, Handkleppveien 14, 8475 Straumsjøen 

Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1-2, øl og vin 

Omfang: Alminnelig 

Skjenkeområde: Innendørs på Damperiet (70 kvm) og utendørs på bryggen i tilknytning til 1. 

etasje (70 kvm)  

Skjenketider:  

Skjenketider for alkoholdig drikk gruppe 1 og 2 (under 22 %): 

Mandag - torsdag fra kl. 08.00 til kl. 01.00. 

Fredag og lørdag fra kl. 08.00 til 02.00. 

Søndag og helligdager fra kl. 08.00 til 01.00. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 

utløp. Skjenketid gjelder likt for inne- og uteområder. 

Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. 

Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra politi eller skatte- og 

avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 

Skjenkebevillingen forutsetter at styrer avlegger etablererprøven og skjenkeprøven og innvilges 

serveringsbevilling. Den vil være gyldig fra det tidspunkt og til 31.10.2023.  



PS 51/21 Søknad om motorisert ferdsel i utmark ATV- Vetten opp 

Forslag til vedtak 
  

Bøhallens venner innvilges tillatelse til bruk av ATV i forbindelse med arrangementet «Vetten 
Opp».  
  
Tillatelsen gjelder kjøring av nødvendig utstyr på traseen fra Brenna – Losjehytta – Vetten.   
  
Tillatelsen gjelder også bruk av ATV ved medisinske nødstilfeller i området Brenna – Losjehytta -  
Vetten.  
  
Tillatelsen gjelder i tidsperioden 22. til 25. juli 2021.  

Formannskapets behandling av sak 51/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstilling. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Bøhallens venner innvilges tillatelse til bruk av ATV i forbindelse med arrangementet «Vetten 

Opp».  

  

Tillatelsen gjelder kjøring av nødvendig utstyr på traseen fra Brenna – Losjehytta – Vetten.  

  

Tillatelsen gjelder også bruk av ATV ved medisinske nødstilfeller i området Brenna – Losjehytta - 

Vetten.  

  

Tillatelsen gjelder i tidsperioden 22. til 25. juli 2021.  



PS 52/21 Søknad om lån fra strategisk næringsfond til utvidelse av fjøs for kjøttproduksjon 

Formannskapets behandling av sak 52/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Tom Andre Henriksen maskin innvilges 

kr 150.000,- (kroner hundre og femti tusen) 

i lån til utvidelse av fjøset på gården. Lånet belastes Strategisk næringsfond. 

Til sikkerhet for lånet forutsettes det pant i gnr/bnr 44/21, med prioritet etter eventuelle 

banklån. Lånet utbetales mot underskrevne dokumenter og tinglyst pantobligasjon. 

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

avdragsterminer. Rente påløper fra utbetalingsdato med for tiden 3,5 % p.a, og betales løpende 

månedlig i hele låneperioden. 

Det forutsettes full finansiering av prosjektet. 

Tilbud om lån er gitt med hjemmel i Bø kommunes "Regelverk for Strategisk næringsfond", og 

de opplysningene som fremkommer i søknaden og saksframlegget 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" 

Vedtaket kan påklages til Bø kommune innen 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. 

Skjemaet "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak" ligger vedlagt melding om 

vedtak. 

  



PS 53/21 Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner 

Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner 
  
  
Kommunestyret i Bø vedtar interkommunal plan mot vold i nære relasjoner. 
  

  

Bakgrunn for saken 
  
Vold anses som et verdensomspennende helseproblem. En interkommunal plan mot vold i nære 
relasjoner skal gi Vesterålen og Lødingen en samlet strategi for å bekjempe vold i nære relasjoner. 
Planen inneholder en teoretisk kunnskapsbase, omfang av vold og lokale utfordringer, oversikt av 
relevant lovverk og hjelpetilbud samt konkrete tiltak i bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det 
forutsettes at den enkelte kommune i tillegg utarbeider en lokal handlingsplan. Det forutsettes også at 
planen vedtas uten endringer i selve planen for at den skal fungere som regional plan. 
 
 
FAKTA I SAKEN 
Innsats mot vold og overgrep er et nasjonalt satsningsområde. Regjeringen anbefaler alle kommuner å 
utvikle en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner som et verktøy for et helhetlig arbeid. 
  
Vesterålskommunene og Lødingen har et ønske om felles rutiner og tiltak for arbeidet med vold i nære 
relasjoner. Formålet med planen er at alle skal kunne leve trygt i Vesterålen og Lødingen.  
  
Den interkommunale planen ble opprettet på bestilling fra regionrådet hvor alle ordførerne i de seks 
kommunene Bø, Øksnes, Hadsel, Andøy, Lødingen og Sortland ønsket et felles og tettere samarbeid for 
å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner. Kommunene har felles politi, barnevern, legevakt og 
krisesenter og det danner et utmerket grunnlag for å ha en felles plan mot vold i nære relasjoner.  
  
Innhenting av lokalt tallmateriale og gjennomgang av anmeldelser viser at vold er et problem i 
Vesterålen og Lødingen uten at kommunene til nå har hatt en felles plan for å bekjempe dette. 
  
Arbeidsgruppen har bestått av Randulf Nedrum, SLT--koordinator, Sortland kommune, Gro Rønning 
Nyvold, Ledende helsesykepleier, Hadsel kommune, Beate Andersen, Enhetsleder helse og familie, 
Andøy kommune, Laila Jota, Psykiatrisk sykepleier, Lødingen kommune, Helen Bye, Helsesykepleier, 
Øksnes kommune, Gunnhild Paulsen, Helsesykepleier/jordmor, Bø kommune samt Line Hågensen, Leder 
Vesterålen Krisesenter. Arbeidsgruppen har jobbet sammen vår-høst 2019. På grunn av situasjonen med 
Korona blir planen først fremmet til behandling nå. 
  
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en interkommunal plan mot vold i nære relasjoner. 
Arbeidsgruppen har lagt ved anbefalinger om å videreføre et interkommunalt samarbeid i form av 
kurs/fagdager for faglig oppdateringer og på den måte holde fokus på dette viktige arbeidet over tid.  
Planen fremmes nå for behandling i alle kommuner som har vært med i arbeidet. Det forutsettes at den 
enkelte kommune selv utarbeider en lokal handlingsplan i tillegg til den regionale planen. 
  



 
VURDERING 
En interkommunal plan mot vold i nære relasjoner vil ha betydning for kompetanseutvikling og fokus på 
dette viktige arbeidet i hele regionen. En felles plan vil kunne lette arbeidet for de interkommunale 
tjenestene. Samtidig vil ansatte i kommunene og befolkningen generelt få mer innsikt i hvordan man går 
frem ved mistanke om vold, hvor man kan søke hjelp og/eller behandling.  
 
Personalmessige vurderinger 
En slik plan vil ikke ha personalmessige konsekvenser. 
 
Økonomiske vurderinger 
De fleste tiltakene i planen kan gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer. Tiltak som 
krever økte rammer må behandles i den enkelte kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
Folkehelse vurderinger 
Vold er et alvorlig helseproblem og alt arbeid som bekjemper vold er svært nyttig folkehelsearbeid. Plan 
mot vold i nære relasjoner anses som et nyttig verktøy i folkehelsearbeidet. 
  
 
KONKLUSJON 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta interkommunal plan mot vold i nære relasjoner. 
  
  
  
Gundar Jakobsen 
Rådmann                                                                                          Kurt Jarle Dahl                                                                         
                                                                                                       Helse- og omsorgssjef 
                                                                                                
  
  
  

rslag til vedtak 

  

  

  

Formannskapets behandling av sak 53/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Bø vedtar interkommunal plan mot vold i nære relasjoner. 

PS 54/21 Årsmelding 2020 fra Vesterålen barnevern 

Forslag til vedtak 
  

Fremlagte årsmelding 2020 tas til orientering 

  

  

Formannskapets behandling av sak 54/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstilligen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Fremlagte årsmelding 2020 tas til orientering 

PS 55/21 Tilstandsrapport for grunnskolen i Bø kommune 2020 

Forslag til vedtak 
  



Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bø 2020 tas til orientering 

  

  

Formannskapets behandling av sak 55/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bø 2020 tas til orientering 

PS 56/21 Personellressurs i skolen 2021-2022 

Forslag til vedtak 
1. 
2.Rammetimetallet for skoleåret 2021-2022 fordeles mellom skolene og voksenopplæringa 

innenfor en ramme på 842,6 timer av 45 min. pr. uke. 
3.Skole og barnehagesjefen gis mandat til å endre fordelingen mellom skolene dersom 

forutsetningene vedrørende elevtall, spesialundervisning og fremmedspråktimer endres 
i løpet av skoleåret. 

Formannskapets behandling av sak 56/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak 

2.Rammetimetallet for skoleåret 2021-2022 fordeles mellom skolene og voksenopplæringa 

innenfor en ramme på 842,6 timer av 45 min. pr. uke. 

3.Skole og barnehagesjefen gis mandat til å endre fordelingen mellom skolene dersom 

forutsetningene vedrørende elevtall, spesialundervisning og fremmedspråktimer endres i løpet 

av skoleåret. 

PS 57/21 Årsmelding og regnskap 2020 

Forslag til vedtak 
  

A. Årsmelding 2020 tas til orientering 
B.Årsregnskap 2020 godkjennes 

  

Formannskapets behandling av sak 57/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

A. Årsmelding 2020 tas til orientering 

B.Årsregnskap 2020 godkjennes 

PS 58/21 Tertialrapport pr 30.04.21 

Forslag til vedtak 
  



Rapport pr 30.4 tas til orientering. 

Formannskapets behandling av sak 58/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Sture Pedersen Skole- og barnehageetaten sin budsjettramme økes med kr 314.000,- 

til læremidler. 

Beløp finansieres fra kommunens disposisjonsfond. 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Rapport pr 30.4 tas til orientering. 

  

Skole- og barnehageetaten sin budsjettramme økes med kr 314.000,- til læremidler. 

Beløp finansieres fra kommunens disposisjonsfond. 
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