
Møteinnkalling 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 17.06.2021 

Tidspunkt: 09:00  

Eventuelt forfall må meldes snarest. 

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

Tilleggsinformasjon: 

 

 

Sture Pedersen  
Ordfører  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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RS 5/21 Ordførers hjørne
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/542-1 
Saksbehandler: Gundar Jakobsen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
30/21 17.06.2021 Kommunestyret 

 
Orientering om Ung Vesterålen 

Forslag til vedtak 
 

Informasjonen tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken 
 

Prosjektleder m. flere orienterer om prosjektet Ung Vesterålen. 

 

 

Straume 8.6.21 
 
 

Gundar Jakobsen 
Rådmann 

 

Vurdering 
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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. 
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/296-2 
Saksbehandler: Andreas Nakkling 
Andersen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
39/21 06.05.2021 Formannskapet 

31/21 
 
 

17.06.2021 Kommunestyret 

 
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. 

 

Bakgrunn for saken 
Bø og Malnes menighetsråd har i sak 03/21 vedtatt etablering av navnet minnelund på 
Duken kirkegård, og anmoder Bø kommune om tilslutning mht. finansiering, plassering og 
utforming før saken sendes videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som søknad om 
tillatelse, jf. gravferdsloven § 4. 

Det vises til vedlegg med anmodning og informasjonsskriv for detaljer. 

 

Vurdering 
Rådmannen ser positivt på saken og anbefaler å gi tilslutning og vedta nytt prosjekt. 
 
 

 

Straume 28.04.2021 

 

 Gundar Jakobsen Andreas Nakkling Andersen 
 Rådmann Teknisk sjef 

 
 
Vedlegg: 
1 Anmodning om tilslutning til minnelund 
2 Informasjonsskriv 
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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. 
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2020/2320-19 
Saksbehandler: Andreas Nakkling 
Andersen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
41/21 03.06.2021 Formannskapet 

32/21 
 
 

17.06.2021 Kommunestyret 

 
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. 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok i sak 18/21 den 15.04.2021 i gi dispensasjon fra kommunens 
arealplan for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden. 
 
Ryggedalen Fiskeforening fremsatte klage på vedtaket i brev datert den 20.04.2021. Klagen 
er mottatt innenfor tidsfristen, og fremlegges med dette for behandling. 
 
Klagen 
Klager anfører at området ikke er egnet til oppdrett av torsk, og ber kommunestyret omgjøre 
vedtaket i saken. 
 
Klager anfører følgende begrunnelse: 
 

Ryggedalsvassdraget har fra historisk tid vært et godt vassdrag, med tidvis stort laks-, 
ørret- og røyefiske. 
 
Eierne av vassdraget er tilstøtende gårder i Kråkberget, Sør-Rygge, Nord-Rygge og 
Kråkhaugen. 
 
Det er i området rundt Rygge- og Møkklandsfjorden også mange mindre elver og 
bekkefar som er gyteområder for fisk og da særlig ørret. 
 
Begge fjordene er grunne fjorder med lite utskifting av vann. 
 
Det er store fjære-områder langs strendene. Forurensing av fjordene vil derfor lett 
føre til luktplager og negativ virkning for tilstøtende bolig- og fritidsområder. 
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Etablering av oppdrett i disse to fjordene vil etter vår mening kunne bli katastrofalt 
for opprettholdelse av fiske etter laks, sjø-ørret og sjø-røye. Spesielt for sjø-ørret og 
sjø-røye som bruker de nære fjordområdene som beiteplasser. 
 
Med å opprettholde dette vedtaket vil Bø kommune tilrettelegge for en mulig 
miljøkatastrofe som vanskelig kan reverseres. 

 
Klagen er vedlagt. 
 
Kart over planlagt lokalitet: 

 
Figur 1 - Akvakultur torsk Ryggefjorden 

 

Vurdering 
I kommunestyrets sak 18/21 er det utredet og vurdert flere forhold og konsekvenser av 
dispensasjonen, også forhold rundt natur og fiske. Det er lagt fram en egen rapport på 
strømforhold, og konsekvensutredningsvurdering. 
 
Kommunestyret har i saken etter en helhetlig vurdering kommet frem til at fordelene ved å 
gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 

19



Rådmannens vurdering er at det ikke er fremkommet nye opplysninger eller argumenter i 
klagen som tilsier at vedtaket må omgjøres. 
 

Konklusjon 

Rådmannen foreslår følgende 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. 
 
Vedlegg: 
1 Ryggedalen Fiskeforening.docx 
2 Melding om Vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - etablering av 

akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden 
3 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - etablering av akvakultur for 

oppdrett av torsk i Ryggefjorden 
4 Konsekvensvurdering og faktagrunnlag for Møklandsfjorden, Ryggefjorden og 

Romsetfjorden Myre Havbruk AS .pdf 
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Ryggedalen Fiskeforening     

v/styret 

        Kråkberget 20.04.2021 

 

Bø Kommune v/ordfører Sture Pedersen 

 

Protest mot vedtak i sak PS 18/21 – søknad om dispensasjon fra 
kommunens arealplan – etablering av akvakultur for oppdrett av 
torsk i Ryggefjorden. 

Vi henviser til vedtak i ovennevnte sak der Bø kommune har vedtatt 
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon for 
etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden. 

Ryggedalen fiskeforening v/styret vil med dette fremsette protest 
mot vedtaket og be kommunestyre omgjøre vedtaket i saken. 

 

Begrunnelse: 

Ryggedalsvassdraget har fra historisk tid vært et godt vassdrag, med 
tidvis stort laks-, ørret- og røyefiske.  

Eierne av vassdraget er tilstøtende gårder i Kråkberget, Sør-Rygge, 
Nord-Rygge og Kråkhaugen.  

Det er i området rundt Rygge- og Møkklandsfjorden også mange 
mindre elver og bekkefar som er gyteområder for fisk og da særlig 
ørret.  

Begge fjordene er grunne fjorder med lite utskifting av vann.  

Det er store fjære-områder langs strendene. Forurensing av fjordene 
vil derfor lett føre til luktplager og negativ virkning for tilstøtende 
bolig- og fritidsområder.  
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Etablering av oppdrett i disse to fjordene vil etter vår mening kunne 
bli katastrofalt for opprettholdelse av fiske etter laks, sjø-ørret og sjø-
røye. Spesielt for sjø-ørret og sjø-røye som bruker de nære 
fjordområdene som beiteplasser. 

Med å opprettholde dette vedtaket vil Bø kommune tilrettelegge for 
en mulig miljøkatastrofe som vanskelig kan reverseres. 

Vi ber derfor at saken omgjøres da området ikke er egnet til den 
planlagte virksomhet. 

 

For styret i Ryggedalen Fiskeforening 

 Svein G Helland / leder 

  90886111 
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Teknisk etat 

 

 

Postadresse: Epostadresse: Telefon: Bankkonto: 
Veaveien 50, 8475 Straumsjøen post@boe.kommune.no 76114200 4599 05 00545 
Besøksadresse: 
Veaveien 50 

Web adresse: 
www.boe.kommune.no 

 Organisasjonsnummer: 
945 452 676 

    

Sensitivity: Internal

AKVAPLAN NIVA AS 
Framsenteret Postboks 6606 Langnes 
    
9296 TROMSØ 
 
Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/2320-18 TEK/ANA 05.05.2021 

 
Melding om Vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - 
etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden 
 
Dere underrettes herved om følgende vedtak: 
 
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. 
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Side 2 av 2Sensitivity: Internal

Klageadgang 
Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har 
mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til post@boe.kommune.no 
 
Med vennlig hilsen 
 
Andreas Nakkling Andersen 
Teknisk sjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
MYRE HAVBRUK AS 
Statsforvalteren i Nordland 
Nordland fylkeskommune 
Fiskeridirektoratet region Nordland 
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2020/2320-7 
Saksbehandler: Andreas Nakkling 
Andersen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
  Formannskapet 

 
 
 

 Kommunestyret 

 
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. 
 

Bakgrunn for saken 

Akvaplan Niva AS har i brev datert 25.11.2020 på vegne av Myre Havbruk AS søkt 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg for torsk i 
Ryggefjorden. Området er i arealplanen et sjøområde med hovedformål «bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone». I bestemmelsene til arealplanen punkt 5.1 fremgår 
det at i disse områdene tillates det ikke akvakultur, og etableringen vil derfor kreve 
dispensasjon. 

Søker anfører følgende: 

Det er ingen avsatte områder til akvakultur på eller ved lokaliteten, men i forbindelse 
med den interkommunale rulleringen av kystsoneplaner i Vesterålen er det foreslått 
avsatt et areal som dekker et oppdrettsanlegg på lokaliteten med tilhørende 
forankringssystem. 

Da det ønskes å etablere produksjon av fisk i Ryggefjorden før den pågående 
rulleringen av kystsoneplanene er fullført, ber vi om at dispensasjonssøknaden 
behandles før dette. Vi ber også om en skriftlig aksept fra Bø Kommune om at det kan 
gjennomføres en parallell saksbehandling av dispensasjonssøknad og konsesjons- og 
lokalitetssøknad. Dette for å forkorte den totale saksbehandlingstiden. Vi gjør også 
oppmerksom på at deler av forankringssystemet vil strekke seg inn i Øksnes 
Kommune, og en likelydende dispensasjonssøknad er derfor også oversendt dit. 

I forkant av lokalitets- og konsesjonssøknaden er det foretatt strømmålinger på fire 
dyp, hydrografiundersøkelser av oksygen, temperatur og salinitet og 
miljøundersøkelser sentralt i lokaliteten og i sedimentasjonsområdet. Det er vårt 
inntrykk at lokaliteten er velegnet for akvakultur i den planlagte utstrekningen. Alle 
rapportene fra våre undersøkelser vil bli vedlagt overnevnte søknad, som legges til 
høring hos kommunene og sektormyndighetene. 
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På forespørsel ble det oversendt supplerende informasjon, hvorav hovedmomentene er som 
følger: 

 Uforutsigbar leveranse av råstoff til den lokale hvitfiskindustrien 

 Lav lokal tilgang på torsk i høstsesongen 

 Dette kan forbedres ved oppdrett av torsk som kan slaktes i perioden august-januar 

 Det planlegges med fire lokaliteter til oppdrett av torsk i Bø, Øksnes og Sortland, med 
produksjon på to og to av gangen 

 Det planlegges videre etablering av slakteri for hvitfisk i Øksnes og yngelproduksjon i 
Bø 

 Torsk har andre preferanser enn laks, og krever andre forutsetninger for lokalitetene 

 

Det er utført flere undersøkelser og målinger for lokalitetene, samt foretatt en vurdering 
angående konsekvensutredning. Alle dokumenter er vedlagt saksframlegget. 
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Figur 1 - Omsøkte lokaliteter 

Høring 

Etter plan- og bygningsloven § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde 
blir direkte berørt få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer mv. I tillegg 
har også fiskarlagene blitt invitert til å gi uttalelse. Saken har vært på høring fra 11.02.2021 
til 10.03.2021. Merknadene er vedlagt i sin helhet, og sammendrag er gitt under. 
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Statsforvalteren i Nordland 

Statsforvalteren peker på kunnskapsmangel rundt effektene av utslipp fra akvakulturanlegg, 
samt at akvakultur er en eksklusiv bruk gjennom direkte arealbeslag som forhindrer andre 
fra å benytte området. De peker videre på at det kan være konsekvenser for villfisk og 
gyteområder, samt at det er kunnskapsmangel rundt mulige konsekvenser for marine 
naturtyper og arter. Videre påpekes nærheten til Ryggedalsvassdraget som har bestander av 
laks og sjøørret, og at det er manglende kunnskap om statusen til disse bestandene. 

Statsforvalteren mener på generelt grunnlag at etablering av akvakultur ikke bør avklares 
gjennom dispensasjon men gjennom overordnet plan. 

Statsforvalteren fraråder dispensasjon. 

Nordland fylkeskommune 

NFK peker på at målet for arealforvaltningen i Fylkesplan for Nordland er bærekraftige og 
forutsigbare rammer for næringsliv og befolkning, samt at den skal skje på grunnlag av 
kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. De mener derfor at dispensasjoner ikke skal gis, 
men at avklaring av områder til akvakultur gjøres gjennom overordnet plan. De minner om 
at kommunen kan sette vilkår ved innvilgelse av dispensasjon. 

NFK påpeker også nærheten til Ryggedalsvassdraget og bestander av anadrom fisk. 

NFK fraråder dispensasjon. 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet har ikke registrert bruksområder for fiskeri i området, og heller ikke 
gytefelt. De bemerker at Ryggepollen ca. 700 m sør for anlegget er klassifisert av 
Miljødirektoratet som en viktig fjord med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet. 

Fiskeridirektoratet har ellers ingen vesentlige merknader. 

Kystverket 

Kystverket bemerker at det er en fordel om omsøkte endring inngår i en helhetlig 
planprosess, som også vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere saken. 

Kystverket har ellers ingen merknader. 

Sametinget 

Sametinget kjenner ikke til at tiltaket er i konflikt med samiske interesser, men mener 
generelt at det er uheldig å avgjøre slike saker gjennom dispensasjon. 

Norges arktiske universitetsmuseum 

UM opplyser at det ikke finnes noen kjente kulturminner i området, og har ingen merknader 
til søknaden. 

Nordland fylkes fiskarlag 

Fiskarlaget har hatt dialog med de lokale fiskarlagene i Bø og Øksnes, og mener i fellesskap 
at det er svært uheldig å avklare akvakulturlokaliteter gjennom dispensasjoner, og ønsker at 
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dette avklares gjennom kystsoneplanen. Øksnes Fiskarlag stiller også spørsmål ved om det er 
biologisk forsvarlig med flere anlegg i området. 

Fiskarlaget mener at spørsmålet om å åpne for akvakultur av torsk eller ikke må gjøres på et 
langt bredere og grundigere kunnskapsgrunnlag, og utredes på et overordnet nivå. De viser 
til at Lofoten og Vesterålen er de viktigste gyteområdene til skrei og kysttorsk, og at 
konsekvenser for disse bestandene må utredes. 

Nordland fylkes fiskarlag ber om at dispensasjonssøknaden avslås. 
 

Lovverk 

For å etablere en akvakulturlokalitet kreves både konsesjon/tillatelse og lokalitetsklarering 
etter akvakulturloven med tilhørende forskrifter, som behandles av Fylkeskommunen og 
Fiskeridirektoratet m.fl., og en arealavklaring etter plan- og bygningsloven som behandles av 
kommunen. Arealavklaringen kan enten være i form av et område som er avsatt i arealplan 
til akvakultur, eller gjennom en dispensasjon fra arealplan som det søkes om i denne saken. 

 

Etter plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd kan kommunen gi varig eller midlertidig 
dispensasjon fra bestemmelser og planer. Det er satt følgende vilkår for å gi dispensasjon: 

- Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

- Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

 
I § 19-2 tredje ledd heter det at ved dispensasjon skal det legges særlig vekt på 
konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
I § 19-2 fjerde ledd heter det at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt 
ved vurderingen av dispensasjon. Kommunen bør heller ikke dispensere når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
I pbl samt videre i forskrift om konsekvensutredninger er akvakultur angitt som et tiltak som 
skal vurderes nærmere, om tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Etter naturmangfoldloven skal det gjøres en vurdering av den samlede belastningen som 
naturmangfoldet blir, eller vil bli utsatt for, når det skal vurderes om et tiltak skal tillates eller 
ikke. 
 

Vurdering 

Det omsøkte området er i arealplanen avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. Etter plan- 
og bygningsloven er dette et hovedformål, som har følgende relevante underformål: ferdsel, 
farleder, fiske, natur- og friluftsområder. Det må derfor gjøres en vurdering av om 
hensynene bak hvert av disse formålene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 
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Ordlyden i loven tilsier at hensyn kan tilsidesettes, men ikke dersom ulempene eller 
skadevirkningen av en dispensasjon er vesentlig. 

Hensyn til ferdsel og farleder 

Kystverket har vurdert at omsøkte plassering ikke vil få vesentlige negative konsekvenser for 
ferdsel og sjøsikkerhet i området. Hensyn til ferdsel og farleder anses ikke å være vesentlig 
tilsidesatt. 

Hensyn til fiske 

Det er ikke registrert fiskeaktivitet i omsøkte området. Hensyn til fiske anses ikke å være 
vesentlig tilsidesatt. 

Hensyn til natur 

Det er ikke registrert gyteplasser eller naturvernområder i det omsøkte området. 

Fiskarlaget viser til forskning og rapporter angående sykdom hos oppdrettsfisk og 
smittepress på andre akvatiske organismer, og at det er mangel på kunnskap rundt dette. De 
er bekymret for negative konsekvenser for bestandene av skrei og kysttorsk.  

Hensyn til friluftsområder 

Nærmeste bebyggelse er ca. 1km fra anlegget, i et spredt bebygd område med både boliger 
og fritidsboliger. Ca. 2km unna er det et reiselivsanlegg på Kråkberget. 

Akvakultur betyr en båndleggende bruk av et areal, og også forbud mot ferdsel og fiske i 
nærheten. I seg selv representerer det derfor en fortrenging av friluftsinteresser for det 
aktuelle området. 

Hensyn til plan- og bygningslovens formålsparagraf 

Lovens formålsbestemmelse lyder som følger: 

- Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner 

- Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser 

- Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig 

- Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives 

- Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og 
estetisk utforming av omgivelsene 

Bærekraftig utvikling handler om en balanse mellom økonomisk og sosial utvikling og 
ivaretakelse av miljøhensyn. Oppdrettsbransjen har hatt en voldsom utvikling i både 
kunnskap og teknologi, og har fått et skjerpet fokus på miljøhensyn de siste årene. Selv om 
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det ikke foreligger noen endelige konklusjoner, og det fortsatt er kunnskapshull, vil det være 
urimelig å si at akvakultur generelt sett ikke er bærekraftig. 

De videre bestemmelsene handler i stor grad om langsiktig og forutsigbar planlegging og 
byggesaksbehandling, innenfor rammene av lovverk, som hensyntar både samfunnets og de 
berørtes interesser samt miljøet. Det er i utgangspunktet lagt opp til at dette sikres gjennom 
en normal planprosess, enten overordnet arealplan eller gjennom 
område/detaljreguleringsplaner. Planer er juridisk bindende, og skal sikre at arealbruk ikke 
er vilkårlig. Å avgjøre arealsaker gjennom dispensasjon medfører også at saken ikke er sendt 
på åpen høring hvor alle kan gi innspill, men kun til direkte berørte myndigheter og 
interesser. Dette betyr imidlertid ikke at planer ikke kan endres eller gis dispensasjon fra, 
men det er viktig at dette gjøres etter de regler som gjelder. Endringer og dispensasjoner kan 
være nødvendige for å kunne møte aktuelle utfordringer og løse oppgaver, samt å følge 
politiske mål og prioriteringer. 

Konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, naturmangfold 

I forbindelse med søknaden er det foretatt en forundersøkelse og en miljøvurdering, samt en 
vurdering av konsekvensutredning. Søkers vurdering er at tiltaket ikke får vesentlige 
negative konsekvenser, og at tiltaket ikke er pliktig til full konsekvensutredning iht. forskrift 
om konsekvensutredninger. 

Statlige og regionale rammer 

Både fra statlig og regionalt hold er det et mål at oppdrettsnæringen skal ha vekst, og sikres 
tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til en bærekraftig produksjon. Regjeringen har lagt 
til grunn at det er hensynet til miljøet som setter rammene for hvor stor produksjon som skal 
tillates i ulike områder langs kysten. 

Samtidig legger de regionale myndighetene opp til at avklaringer rundt bruk av sjøarealer 
skal skje gjennom et helhetlig planarbeid, og oppfordrer til interkommunale kystsoneplaner 
som ser større arealer i sammenheng. 

Kystsoneplan 

Flere av partene bemerker at disponering av områder til akvakultur ikke bør gjøres gjennom 
dispensasjon fra arealplanen, men gjennom et grundig planarbeid. Det pågår et arbeid med 
å utarbeide en felles Kystsoneplan for Vesterålen, og etter fremdriftsplanen i 
planprogrammet skulle denne være ferdigstilt høsten 2021. Dette arbeidet ser dog ut til å 
være forsinket, og administrasjonen tror det er mer realistisk med ferdigstillelse i slutten av 
første halvår 2022. 
Søker har spilt inn forslag om lokalitet til dette planarbeidet, men ønsker å få startet 
prosessen før planarbeidet er ferdig. 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 

I denne saken ønsker søker å etablere en ny lokalitet i Ryggefjorden, samt i parallelle saker å 
etablere lokaliteter i Møklandsfjorden, videre ut i Ryggefjorden i Øksnes kommune, samt i 
Romsetfjorden i Øksnes kommune. 

Oppdrett og havbruk gir store lokale økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger. Myre 
Havbruk AS er et lokaleid selskap basert hovedsakelig i Øksnes, med planer om utvidelse. 
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Blant annet nevnes planlegging av slakteri for hvitfisk i Øksnes og yngelproduksjon i Bø. Både 
Bø og Øksnes kommune er i en situasjon hvor det er skrikende behov for næringsliv og 
arbeidsplasser for å begrense og snu trenden med befolkningsnedgang. 

I denne saken er det kommet innspill og merknader fra både statlige og regionale 
myndigheter, samt regionale og lokale organisasjoner. De fleste er negative til at saker om 
akvakultur skal behandles gjennom en dispensasjonssøknad, og viser til det pågående 
arbeidet med kystsoneplanen. I lovverket står det at kommunen ikke bør gi dispensasjon når 
en berørt myndighet har uttalt seg negativt om søknaden. 

Administrasjonen er prinsipielt enig med høringsinstansene i at det riktige er å avklare nye 
områder til akvakultur gjennom en planprosess. I andre saker, for eksempel mindre 
endringer av allerede avsatte arealer med grunngiving i plassering av forankring mv., vil det 
være kurant å avgjøre det gjennom dispensasjon. 

I forslag til dagens arealplan ble det opprinnelig avsatt flere områder til akvakultur. Gjennom 
planprosessen ble alle unntatt en lokalitet fjernet i den endelig vedtatte planen fra 2017, og 
denne lokaliteten er allerede tatt i bruk. Slik situasjonen er har altså Bø kommune per i dag 
ingen ledige arealer avsatt til akvakultur, noe som er svært negativt. Administrasjonen er 
kjent med at det er kommet mange innspill på forskjellige typer akvakulturlokaliteter til 
prosessen med Kystsoneplan, men dette planarbeidet er altså allerede forsinket. Bø 
kommune mener det er sannsynlig at omsøkte lokaliteter vil bli inkludert i Kystsoneplanen. 

 

Oppsummert har det ikke fremkommet noen vesentlige ulemper i denne saken, annet enn 
det prinsipielle i at arealsaker primært skal avgjøres gjennom planprosess og ikke 
dispensasjon. Ingen av de berørte myndighetene har uttalt seg negativ om ulemper eller 
konsekvenser for miljø og natur, og søkers vurdering av konsekvensutredning har ikke 
funnet noen negative konsekvenser. 
Fordelene med dispensasjon er de økonomiske konsekvensene både for søker og 
lokalsamfunnet, samt øvrige positive samfunnsmessige ringvirkninger av etableringene. 
 

Konklusjon 

Etter en helhetlig vurdering synes det derfor å være grunnlag for å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å etablere ny lokalitet, da fordelene er klart større enn 
ulempene. 

Rådmannen anbefaler derfor å godkjenne søknaden. 

 

Straume 17.03.2021 

 

 Gundar Jakobsen Andreas Nakkling Andersen 
 Rådmann Teknisk sjef 
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Notat 
Til: Myre Havbruk AS 

Kopi: Bø Kommune, Øksnes Kommune.  

  

  

Sak:  Faktagrunnlag for vurdering av behov for konsekvensutredning i 
Møklandsfjorden, Ryggefjorden og Romsetfjorden.  

 
 
 
 

 

Bakgrunn 

Myre Havbruk AS søker Øksnes Kommune, Bø Kommune og Nordland Fylkeskommune om etablering 
av fire lokaliteter for oppdrett av torsk fra yngel til slakteklar størrelse. I prosjektet er disse gitt følgende 
navn (fjord og kommune i parantes): 

 

1. Møkland (Møklandsfjorden, Øksnes Kommune og Bø kommune, Figur 1)  

2. Kråkberget (Ryggefjorden, Øksnes Kommune og Bø Kommune, Figur 2) 

3. Sjurtinden (Ryggefjorden, Øksnes Kommune, Figur 3) 

4. Hornet (Romsetfjorden, Øksnes Kommune, Figur 4) 

 

I den forbindelse ønsker søker å vurdere konsekvenser av denne etableringen ut fra tilgjengelige, 
offentlige databaser og kartverktøy (se referanser).  
 
Akvaplan-niva AS har gjennomgått relevant offentlig informasjon som er tilgjengelig for vurdering etter 
§10 i Forskrift om konsekvensutredning og fremlagt dette for søker. Faktaopplysningene som er 
innhentet har tatt utgangspunkt senterpunkt for de tenkte anleggsplasseringene. Alle registreringer er 

gjort med offentlig tilgjengelig informasjon, med dato 08.02.21. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bård Worum 

Seniorrådgiver Akvaplan-niva AS 
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Figur 1 Møklandsfjorden med foreslått lokalitet Møkland inntegnet. Kilde: Kartverket.   

  

35



 

Akvaplan-niva AS. Notat - 62517 
08-02-2021 - Side 3 av 22 

 
Figur 2 Ryggefjorden med foreslått lokalitet Kråkberget inntegnet. Kilde: Kartverket. 
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Figur 3 Ryggefjorden med foreslått lokalitet Sjurtind inntegnet. Kilde: Kartverket. 
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Figur 4 Romsetfjorden med foreslått lokalitet Hornet inntegnet. Kilde: Kartverket. 
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Innledning 

Krav om konsekvensutredning (KU) er hjemlet i plan- og bygningsloven. Selskaper som søker om 
konsesjon og lokalitet for akvakultur har et selvstendig ansvar for å vurdere om tiltaket er KU-pliktig 
etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Lokalisering og påvirkning på 
omgivelsene skal omfatte en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt 
med:  
 

a. Verneområder etter Naturmangfoldloven kapittel V eller Markaloven, utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder 

og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven.  

b. Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv. 

c. Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i henhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

d. Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. 

e. Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet. 

f. Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning. 

g. Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp. 

h. Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  

 

39



 

Akvaplan-niva AS. Notat - 62517 
08-02-2021 - Side 7 av 22 

Faktagrunnlag 

Figuroversikt: 

Figur 1 Møklandsfjorden med foreslått lokalitet Møkland inntegnet. Kilde: Kartverket. .............. 2 

Figur 2 Ryggefjorden med foreslått lokalitet Kråkberget inntegnet. Kilde: Kartverket. ................ 3 

Figur 3 Ryggefjorden med foreslått lokalitet Sjurtind inntegnet. Kilde: Kartverket. ..................... 4 

Figur 4 Romsetfjorden med foreslått lokalitet Hornet inntegnet. Kilde: Kartverket. ..................... 5 

Figur 5. Kilde: Miljødirektoratet: Kategori: Kulturminner. ............................................................ 8 

Figur 6. Kilde: Miljødirektoratet: Kategori: Lakseregisteret. ......................................................... 9 

Figur 7. Kilde: Naturbase. Kategori: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. ............................... 9 

Figur 8. Kilde: Artsdatabanken. Kategori: Rødliste og fremmede arter. Truede arter.................. 10 

Figur 9. Kilde: Miljødirektoratet. Kategori: Naturvernområder. .................................................. 11 

Figur 10. Kilde: NGU. Kategori: Mineralressurser. ...................................................................... 11 

Figur 11. Kilde: NIBIO. Kategori: Reinbeiteområde eller -distrikt. ............................................. 12 

Figur 12. Kilde: Miljødirektoratet. Kategori: Strandsone potensielt tilgjengelig. Marint vern. ... 12 

Figur 13. Kilde: Øksnes Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Møkland. ............ 13 

Figur 14 Kilde: Bø Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Møkland. .................... 14 

Figur 15 Kilde: Øksnes Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Kråkberget ........... 15 

Figur 16 Kilde: Bø Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Kråkberget. ................. 16 

Figur 17 Kilde: Øksnes kommune. Kategori: Lokalitet Sjurtind .................................................. 17 

Figur 18 Kilde: Øksnes kommune. Kategori: Oppdrettslokaliteten Hornet. ................................. 18 
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Kulturminner  
 

Det er registrert kulturminner i Møklandsfjorden, Ryggefjorden og Romsetfjorden (Figur 5). På 
sørspissen av Nærøya, Store Austringsøya og Dyrøya (Ryggefjorden) og på Skogøya og Slåttholmen 
(Romsetfjorden) og finnes gravrøyser fra jernalderen. Disse ligger i på land i områder som ikke vil bli 
berørt av oppdrettsanleggenes fortøyningssystem.   

 

 

Figur 5. Kilde: Miljødirektoratet: Kategori: Kulturminner. 
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Verneområder 
 

Fiskeridirektoratets kartløsning viser ingen registrerte laksefjorder eller nasjonale laksevassdrag, men 

Miljødirektoratets lakseregister viser vassdrag med registrert stamme av laks, sjøørret og sjørøye. (Figur 

6). Det er fire mindre registrerte vassdrag i fjordområdene: Ryggedalsvassdraget, Sørdalsvassdraget, 

Sminesvassdraget og Navarsborrelva.  

 

 

Figur 6. Kilde: Miljødirektoratet: Kategori: Lakseregisteret.  

 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse i området er svartbak, ærfugl, lunde, havørn, oter, laks, 
muddersjøstjerne, dypvannssjømus, sarsslangestjerne, nordlig slangestjerne, Abioliplax buskii 

(sjøpølse) og Amage auricula (børstemark). Karplanter og andre terrestriske arter er ikke tatt med 
(Figur 7). 

 
 

 

Figur 7. Kilde: Naturbase. Kategori: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse.  
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Artsdatabanken viser registrering av flere truede arter. Alle eksisterende registreringer av arter for 

området ble hentet inn fra databasen Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/) i Artsdatabanken 
(Figur 8). Karplanter og landlevende fugl eller pattedyr er ikke tatt med i oversikten. Sortert etter 
kategori er følgende arter registrert, mest truet først.  

a. Sterk truet (EN): alke (sjøfugl), krykkje (sjøfugl) og vipe (vadefugl) 

b. Sårbar (VU): oter (pattedyr), teist (sjøfugl), lunde (sjøfugl), storspove (vader), sjøorre 

(andefugl) og ismåke (sjøfugl).  
 

 

Figur 8. Kilde: Artsdatabanken. Kategori: Rødliste og fremmede arter. Truede arter.  
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Det er ikke registrert naturvernområder i Møklandsfjorden, Ryggefjorden eller Romsetfjorden eller 

umiddelbar nærhet (Figur 9).  
 

 

Figur 9. Kilde: Miljødirektoratet. Kategori: Naturvernområder.  

 

Det er ikke registrert regionalt viktige mineralressurser der lokalitetene er tenkt plassert (Figur 10).  
 

 

Figur 10. Kilde: NGU. Kategori: Mineralressurser.  
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Det er ikke registrert vår- og sommerbeite for rein i Øksnes Kommune eller Bø Kommune (Figur 11).  

 

 

Figur 11. Kilde: NIBIO. Kategori: Reinbeiteområde eller -distrikt. 

 

Hverken Møklandsfjorden, Ryggefjorden eller Romsetfjorden har registrerte elementer innen friluftsliv, 
marint vern eller øvrig vern i forma av nasjonalparker, naturreservater etter landskapsvernområder 
(Figur 12). 

 

  

Figur 12. Kilde: Miljødirektoratet. Kategori: Strandsone potensielt tilgjengelig. Marint vern.  
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Arealplaner 
 

Lokalitetene Møkland, Kråkberget og Sjurtind er søkt etablert i områder som ikke er avsatt til 
akvakultur i areaplanene til Bø Kommune eller Øksnes Kommune. Det er iverksatt en interkommunal 
rullering av kystsoneplanene i komunene, og det er gitt innspill for avsetning av områder til akvakultur 
på disse lokalitetene. Lokaliteten Hornet er etablert som fangstbasert akvakultur, og har dispensasjon 
fra gjeldende arealplan.  

 
 

  

Figur 13. Kilde: Øksnes Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Møkland. 
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Figur 14 Kilde: Bø Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Møkland. 
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Figur 15 Kilde: Øksnes Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Kråkberget  
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Figur 16 Kilde: Bø Kommune – Arealplan. Kategori: Foreslått lokalitet Kråkberget.  
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Figur 17 Kilde: Øksnes kommune. Kategori: Lokalitet Sjurtind 
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Figur 18 Kilde: Øksnes kommune. Kategori: Oppdrettslokaliteten Hornet.  

 

Kystnært fiskeri 
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Møklandsfjorden, Ryggefjorden og Romsettfjorden har ingen registreringer av kystnære fiskeridata.  

(Figur 19).  
 

 

Figur 19. Kilde: Fiskeridirektoratet. Kategori: Kystnære fiskeridata. 
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Økologisk og kjemisk tilstand 

 
Økologisk tilstand i Møklandsfjorden, Ryggefjorden og Romsetfjorden er klassifisert som "God". (Figur 

20).  

 

 
 

Figur 20. Kilde: NVE. Kategori: Økologisk tilstand. 

 

 

Kjemisk tilstand i fjordsystemene i Bø Kommune og Øksnes Kommune er klassifisert som "God, naturlig", 
Figur 21. 

   

Figur 21. Kilde: NVE. Kategori: Kjemisk tilstand. 

 

Den foreslåtte lokaliteten Sjurtinden er tenkt plassert innenfor dette området. Møklandsfjorden, indre 
del av Ryggefjorden og Romsetfjorden er ikke undersøkt. Den ytre kyststrekningen (utenfor fjordlinjen) 
er kategorisert som "Dårlig" som følge av funn av kvikksølv i taskekrabbe.   
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Naturfare 
 
Det er ikke påvist naturfare på eller ved de planlagte oppdrettslokalitetene i Bø Kommune og Øksnes 
Kommune.  (Figur 22). 

 

 

Figur 22. Kilde: NVE. Kategori: Naturfarer. Ras, skred, flom. 
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Oppsummering av funn 

Figur  Kort beskrivelse Funn med betydning for søknaden 

Figur 1 
Figur 2 
Figur 3 
Figur 4 

Kart over lokaliteter Ingen merknader.  

Figur 5 Kulturminner  Det er påvist kulturminner fra jernalderen i 

området, men på land i områder som ikke blir 

berørt av fortøyninger. 

Figur 6 Vern Det er ingen verneområder i området, men 

registrerte anadrome vassdrag. Uten 

betydning for oppdrett av marin fisk.    

Figur 7 Arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse 

Flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

finnes i området. 

Figur 8 Følgende arter 

registrert, mest 

truet først. 

Sterk truet (EN): alke (sjøfugl), krykkje 

(sjøfugl) og vipe (vadefugl) 

Sårbar (VU): oter (pattedyr), teist (sjøfugl), 

lunde (sjøfugl), storspove (vader), sjøorre 

(andefugl) og ismåke (sjøfugl).  

Figur 9 Naturvernområder Ingen etablerte områder.  

Figur 10 Mineralressurser Ingen registrerte forekomster.  

Figur 11 Reindrift Vår og sommerbeite for rein i Øksnes og Bø 

kommuner forekommer ikke.  

Figur 12 Friluftsinteresse Strandsonen er kategorisert som "potensielt 

tilgjengelig".  

Figur 13 Arealplan Øksnes 

kommune 

Anlegget Møkland søkes etablert i område for 

flerbruks friluftsområde (FBf) 
Figur 14 Arealplan Bø 

Kommune 

Anlegget Møkland ønskes lokalisert i område 

definert som "bruk og vern av sjø og vassdrag, 

med tilhørende strandsone.  
Figur 15 Arealplan Øksnes 

kommune 

Anlegget Kråkberget søkes etablert i område 

for flerbruks friluftsområde (FBf) 
Figur 16 Arealplan Bø 

kommune 

Anlegget Kråkberget ønskes lokalisert i 

område definert som "bruk og vern av sjø og 

vassdrag, med tilhørende strandsone. 
Figur 17 Arealplan Øksnes 

kommune 

Anlegget Sjurtind ønskes lokalisert i område 

avsatt til "Flerbruks friluftsområde" (FBf). 

Figur 18 Arealplan Øksnes 

kommune 

Lokaliteten er etablert i område avsatt til fiske. 

Figur 19 Kystnære fiskeridata Anlegget planlegges etablert i område uten 

kystnær fiskeriaktivitet. 

Figur 20 Økologisk tilstand  God 

Figur 21 Kjemisk tilstand Kun lokaliteten Sjurtind ligger innenfor område 

med kjemisk tilstand. Denne har karakter 

"God".  

Figur 22 Naturfarer Landområdene er ikke utsatt for flo- og ras-

fare eller fare for steinsprang 
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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. 

58



 
Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/419-2 
Saksbehandler: Andreas Nakkling 
Andersen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
43/21 03.06.2021 Formannskapet 

33/21 
 
 

17.06.2021 Kommunestyret 

 
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. 

 

Bakgrunn for saken 

Vesteråls-kommunene har inngått et samarbeid om å utvikle og vedta en ny interkommunal 
kystsoneplan. Vesterålen regionråd er prosjekteier for planarbeidet som ledes av 
arbeidsutvalget bestående av regionens ordførere. Prosjektleder er Norconsult AS som 
samarbeider med kommunene og egne ressursgrupper bestående av eksterne aktører i 
regionen. Planarbeidet er i gang og pr. dags dato holder man på med 
konsekvensutredningene. Under planprosessen har enkelte kommuner mottatt søknader om 
dispensasjon fra allerede eksisterende planverk. Å innvilge slike søknader kan vanskeliggjøre 
arbeidet med kystsoneplanen. Derfor tas det initiativ til at hver enkelt kommune for sine 
områder vedtar en tidsbegrenset utsatt behandling av lokaliteter for havbruk og levende 
mellomlagring av fisk. 

 

Om kystsoneplanen 

I planprogrammet fremgår det at kystsoneplan for Vesterålen vil være kommunenes 
arealplan for sjøområdene. En arealplan skal angi hovedtrekkene for bruk og vern av 
arealene, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Videre 
fremgår det i planprogrammet at kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjø, 
som gjerne berører eller påvirker nabokommunene, blir i dag håndtert ulikt fra kommune til 
kommune. Saksmengden varierer, sakene er ofte komplekse og saksbehandlingen kan derfor 
bli lite effektiv eller mangelfull, med fare for etterslep og klagebehandling. Den nye 
kystsoneplanen berører en rekke lover: kommuneloven, plan- og bygningsloven (særskilt 
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kapittel 4, 5 og 11), naturmangfoldloven, kulturminneloven, forurensingsloven, 
vannforskriften, forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret, energiloven, 
havenergiloven, akvakulturloven, friluftsloven, havne- og farvannsloven, havressursloven, 
forskrift om konsekvensutredninger, folkehelseloven, sikkerhetsloven, reindriftsloven og sist 
men ikke minst havressursloven. I tillegg til dette en rekke statlige og regionale planer og 
føringer. 

 

Plan og bygningsloven § 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak: 

I nevnte lov fremgår det at kommunen kan bestemme at nye tiltak ikke kan settes i gang 
dersom slike vil vanskeliggjøre planarbeidet: 

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 
§ 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort. 
 

Vurdering 

Bakteppet for saken er diskusjon i arbeidsgruppen vedrørende behandling av 
dispensasjonssøknader i perioden frem til planen er ferdigstilt. Behandling av dispensasjoner 
fra Kystsoneplanen berører mange interesser og bærekraftsmål. En eventuell dispensasjon 
kan gi utvikling og nye arbeidsplasser i kommunen. En dispensasjon er selvsagt avhengig av 
at den gis etter trygge miljømessige hensyn samt at den ikke tilsidesetter i vesentlig grad 
andre interesser. Med dette som bakgrunn vil det i perioden, mellom dette kommunestyret 
og ferdigstilt Kystsoneplan, være riktig å utsette behandling av nye lokaliteter frem til ny 
Kystsoneplan er behandlet og godkjent. Dette gjelder kun søknader som ikke er registrert pr. 
dato i kommunen. 
Planarbeidet som er satt i gang er komplekst og faglig utfordrende på mange måter, i tillegg 
til at krav om medvirkning og involvering i arbeidet må ivaretas. Det er viktig at vi ikke skaper 
unødige utfordringer underveis som kan svekke planarbeidet og den videre prosessen.  
 
Ved å avvente avgjørelser på nye tillatelser til ny kystsoneplan er vedtatt vil vi få et sikrere, 
og mer helhetlig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Slik løsning mener Rådmannen kan 
være gunstig i forhold til evt. konsekvenser for miljøet. Det er også viktig å minne om FNs 
bærekraftsmål som skal legges til grunn for kommunenes planlegging jf. Nasjonale 
forventninger til kommunal planlegging. 
 
Lignende sak blir behandlet i alle kommunene i Vesterålen og Lødingen.  
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Konklusjon 

Med denne bakgrunn mener Rådmannen at vi bør gå inn for en tidsbegrenset, utsatt 
behandling av lokaliteter for havbruk og levende mellomlagring av fisk, til ny kystsoneplan er 
vedtatt i alle kommunene. 
 
 

 

Straume 26.05.2021 
 
 Gundar Jakobsen Andreas Nakkling Andersen 
 Rådmann Teknisk sjef 
 

 
 
Vedlegg: 
1 Status kystsoneplan per 11.05.2021 
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Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Status planprosess per.11.05.2021
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Status arbeid høst 2020 og vinter 2021

Totalt ca. 200 stedfestede innspill i 

kartportal

i tillegg innspill per epost/brev. 

Ca. 60 innspill for arealbruksendring 

Både justering av gjeldende formål og forslag 

til nye. 

Alle arealbruksendringer blir gjenstand for 

KU. (i hovedsak havbruk og fiskeri)

Arbeidsmøter om innspill ressursgruppene

Arbeidsmøte 3a uke 1

Arbeidsmøte 3b uke 5 og uke 10

Status planprosess, innspill og ressursgrupper

2021-05-112
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Status arbeid høst 2020 og vinter 2021

Resultat KU framlegges ressursgruppene

Arbeidsmøte 4 April – mai

Stormøte alle ressursgruppene     Mai – juni

Her inviteres sentrale myndighetsparter

Status planprosess, innspill og ressursgrupper

2021-05-113

Oppsummert for fase 2 – innspill

Veldig godt arbeid i ressursgruppene og godt 

grunnlag for en videre god prosess  !
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KU – metodikk 

Overordnet nivå – KDP ihht veileder MD. 

Tre delt gradering

Liten

Middels 

Stor

Samlet vurdering av de enkelte tiltak

Sumvirkninger vurderes på delområder til slutt

Delområdene verdier og innhold legges til grunn for samlet vurdering av de enkelte tiltak.

Konsekvensutredninger – omfang og formål

2021-05-114
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Konsekvensutredninger – omfang og formål

2021-05-115

KU – metodikk 

Overordnet nivå – KDP ihht veileder MD. 

Tre delt gradering

Liten

Middels 

Stor

Samlet vurdering av de enkelte tiltak

Sumvirkninger vurderes på delområder til slutt

Delområdene verdier og innhold legges til grunn for samlet vurdering av de enkelte tiltak.

Delområder fastsettes i samråd med kommunene 

Naturmiljø, topografisk, oseanografisk m.m
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Videre prosess og framdrift

Fase 3 Konsekvensutredning og gjennomføring med ressursgruppene Vinter / vår 2021

Ressursgruppe møter og nye arbeidsverksted (arbeidsmøte 3 og 4) 

Fase 4 Planforslag, plankart og bestemmelser Sommer/høst 2021

Fase 5 Sluttbehandling og offentlig ettersyn høst 2021

Arbeidsgruppene, myndighetsparter og dialog Styringsgruppe (politisk) – administrativ og politisk 
deltagelse. 

Presentasjon kommunestyrer Vår / sommer / høst 
2021

Planforum 15. april

Planforum Høst 2021

Folkemøter 2 September 2021

Behandling planforslag kommunestyrene Okt/ Nov / Des 2021

2021-05-116

Prosessplan og framdrift
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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 
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/506-1 
Saksbehandler: Hans-Kristian Pettersen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
55/21 03.06.2021 Formannskapet 

34/21 
 
 

17.06.2021 Kommunestyret 

 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Bø kommune 2020 

Forslag til vedtak 
 

Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bø 2020 tas til orientering 

 

 

 

Bakgrunn for saken 
 

Det er fastsatt i opplæringsloven at det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
grunnopplæringen. 

 

 

Vurdering 
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Tilstandsrapport for 
grunnskolen i Bø 
kommune

 

  
2020

BØ KOMMUNE 
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Tilstandsrapport for grunnskolen 
2021 
 

Innledning  
 
Det er fastsatt i opplæringsloven at det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden 
i grunnopplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, 
læringsmiljø og frafall. Rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si i 
kommunestyret. Formålet med tilstandsrapporten er å presentere data og  
refleksjoner som kan styrke dialogen mellom skoleeier, skoleadministrasjon og 
skoleledelse om kvaliteten og satsingsområdene i skolen.  
 
Datagrunnlaget i denne rapporten er hentet fra skolene sin ståstedsansalyse, fra 
Skoleporten, rapportportalen for Elevundersøkelsen (5-10 trinn), grunnskolens 
informasjonssystem, (GSI) fra kommunale kartlegginger og i møter og dialog med 
skolene. Tilstandsrapporten legges fram til politisk behandling i vårsemesteret.  
 
I mars 2020 ble Bø kommune valgt til å delta i oppfølgingsordningen i perioden 2020 
til vår 2023. Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke 
oppnår tilfredsstillende resultater på sentrale områder i opplæringen. Indikatorene 
som ble brukt tar bla. utgangspunkt i mestringsnivå på nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen, motivasjon og grunnskolepoeng. Vi kommer tilbake med et eget 
kapittel om dette senere i rapporten. 
 
Elever og undervisningspersonale 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. 
oktober det aktuelle skoleåret. Tallene omfatter ikke voksne elever som får 
grunnskoleopplæring.Tabellen viser også årsverk for undervisningspersonale, og  
hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

Bø kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

Tallet på elever 245 230 212 
Årsverk for undervisningspersonale 34,2 32 32,1 
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 86,7 91,9 95 

Tabell 1. 

Elevtallet går ned i løpet av de tre siste årene fra 245 til 212. Vi ser imidlertid ei 
økning fra høsten 2021 da tallet er på 220 elever. Dette skyldes at vi får 30 nye 
førsteklassinger.Prognosen fram mot skoleåret 2025/2026 er på 219 elever. 
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Tallet på årsverk for undervisnignspersonale går litt ned og ligger nå på 32 årsverk 
totalt. Bø kommune har tidligere hatt ca. 15-20% ufaglærte. Dette tallet krymper 
kraftig og vil i løpet av to år være borte.Bø kommune har som mål å ha kvalifisert 
lærere i alle stillingene. I 2025 er det krav til 30 studiepoeng for å undervise i et fag 
på barnetrinnet og 60 studiepoeng på u-trinnet. Veldig mange lærere i Bø har 
benyttet seg av den statlige ordningen for videreutdanning. Høsten 2021 vil 11 
lærere ta desentralisert videreutdanning.  

Lærertetthet: 

Fra og med skoleåret 2018-19 ble nasjonal norm for lærertetthet i ordinær 
undervisning vedtatt. Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse være 15 elever på 1-4. 
trinn og 20 på 5.-7. og 8.-10. trinn. Bø kommunes grunnskoler oppfyller denne 
normen med tilstrekkelig antall undervisningsårsverk ved alle skolene. 

Indikatorer og 
nøkkeltall 

Bø 
kommune 

Kommunegruppe 
05 

Nordland 
fylke 

Nasjonalt 

Antall elever pr. 
årsverk til 
undervisning 

  8.0 7.7 9.7 11.7 

Lærertetthet 1-7   8,3 8,5 10,5 12.5 
Lærertetthet 8-10 10,2 9,1 11.2 14.1 

Tabell 2. 

Denne tabellen er fra skoleåret 2019/2020. Kommunegruppe 05 er kommuner på 
samme størrelse som Bø kommune.Tabellen viser at vi har da 8 elever pr. 
lærerårsverk, mens det på nasjonalt nivå er nesten 12 elever. På U- trinnet har vi 10 
elever pr.årsverk mens Nordland fylke har 11. 

Nasjonale prøver  
 
Nasjonale prøver måler hvordan elever i grunnskolen mestrer ferdigheter i lesing, 
regning og engelsk lesing på 5. og 8. trinn og i lesing og regning på 8. og 9. trinn. 
Resultatene brukes av lærere, skoler og skoleeiere som grunnlag for å gjøre 
opplæringen bedre. Resultatene presenteres som gjennomsnitt. Nasjonalt snitt på 5. 
og 8. trinn er satt til 50, på 9. trinn er nasjonalt snitt 54. Alle prøveresultater blir 
omregnet til denne skalaen. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet beskrivelser for 
mestringsnivåene. På 5. trinnsprøvene er det tre mestringsnivåer, på prøvene for 
ungdomstrinnet er det fem. Prøvene gjennomføres om høsten kort tid etter at 
elevene har startet på 5. 8. og 9. trinn. Prøvene i engelsk varer 60 minutter, mens 
prøvene i lesing og regning varer i 90 minutter. Prøvene gjennomføres elektronisk og 
består av både flervalgsoppgaver og åpne spørsmål. 
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Nasjonale prøver 5. trinn for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 

5. trinn Skoleåret 2019/2020 Skoleåret 2020/2021 
 Lesing Regning Engelsk Lesing  Regning  Engelsk 
Bø kommune 48 48 51 48 48 51 
Nordland 
fylke 

48 48 49 49 48 50 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 50 
Tabell 3. Nasjonale prøver. Kilde skoleporten 

Nasjonale prøver for 8.trinn for skoleårene 2109/2020 og 2020/2021 

8. trinn Skoleåret 2019/2020 Skoleåret 2020/2021 
 Lesing Regning Engelsk Lesing  Regning  Engelsk 
Bø kommune 46 46 49 48 47 51 
Nordland 
fylke 

49 49 49 48 48 49 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 50 
Tabell 4. Nasjonale prøver. Kilde skoleporten 

Lesing 

Lesing i de nasjonale leseprøvene handler om å finne informasjon, tolke og forstå det 
man leser og reflektere over form og innhold i tekstene. Resultatmål på 
kommunenivå er ikke oppnådd på 5.og 8.trinn. Det er en bedring på to poeng på u-
trinnet det siste skoleåret, men vi oppnår ikke nasjonalt nivå. 

 Regning  

Nasjonal prøve i regning skal vise om elevene har den grunnleggende ferdigheten i 
regning som er nødvendig for å nå kompetansemålene i fagene. Resultatmålene på 
kommunenivå på 5 og 8 trinn er ikke oppnådd. 

 Engelsk 

Nasjonale prøver i engelsk handler om leseforståelse, ordforråd og begreper og 
grammatikk. Prøven kartlegger ikke muntlige ferdigheter, som er en viktig del av et 
språkfag. Prøven tas på 5. og 8. trinn. Kommunens gjennomsnittsresultat i engelsk 
tilsvarer nasjonalt snitt for både 5. og 8. trinn. Tall fra tidligere prøver har hele tiden 
vist at elevene i Bø er over gjennomsnittet i engelsk. 
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Eksamensresultater i 2019 

 Engelsk 
skriftlig 

Engelsk 
muntlig 

Naturfag 
muntlig 

Norsk 
skriftlig 

Norsk 
sidemål 

Samfunnsfag 
muntlig 

Bø kommune 3.3 4,8 4,9 3,5 3,0 3,8 
Nordland 
fylke 

3,8 4,6 4,3 3,3 2,8 4,5 

Nasjonalt 3,7 4,6 4,3 3,4 3,1 4,5 
Tabell 5. eksamensresultater. Kilde.skoleporten 

I Bø er det om lag 20-30 eleverpå u-trinnet som trekkes til de forskjellige fagene. 
Skriftlig eksamen gjennomføres i fagene norsk hovedmål og sidemål, matematikk og 
engelsk. Med et så lite antall, vil resultatene variere fra år til år. Det ble ikke 
gjennomført skriftlig eksamen i 2020, og det vil heller ikke bli gjennomført i 2021 på 
grunn av covid-19.Eksamensresultatene for 2019 er over snittet på tre av fagene, og 
litt under på de tre andre. 

Grunnskolepoeng. 

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på 
vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et 
gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. 

Grunnskolepoeng gjennomsnitt 
 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Bø kommune 38,2 42 40,5 39,1 43 
Nordland fylke 40,8 41,3 41,6 41,7 43 
Nasjonalt 41,1 41,4 41,7 41,9 43,1 

Tabell 6. Grunnskolepoeng. Kilde.Skoleporten 

Det er kun ett av de fire siste skoleårene som ligger over norm. I skoleåret 2019-20 
ligger vi på gjennomsnittet for fylket. Resultatene på grunnskolepoeng er en av 
indikatorene som har ført til at Udir og Statsforvalteren har tatt oss med i 
oppfølgingsordningen. 
 
Spesialundervisning. 
Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, har rett 
til spesialundervisning. Før 2013 ble spesialundervisning i hovedsak gitt i grupper, 
eller enetimer. I 2020 får flere elever spesialundervisning tilrettelagt i 
klassefellesskapet. Det er et nasjonalt mål at flere elever skal få bedre utbytte av den 
ordinære opplæringen, slik at behovet for spesialundervisning går ned. Andel elever i 
Bø skolene som har spesialundervisning har vært jevnt på 11-12% de tre siste årene.  
Landsgjennomsnitt i 2019 var 7,7%.  
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Elevundersøkelsen. 
 
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever på 7. og 10.trinn sier sin 
mening om læring og trivsel i skolen. Resultatene presenteres på en skala fra 1-5, 
hvor høy verdi betyr positivt resultat. Resultatene brukes på skole- og kommunenivå 
for å gjøre skolen bedre. Om lag 95% av Bø elevene har deltatt. I tillegg til 
Elevundersøkelsen følges arbeid med læringsmiljø opp gjennom forebyggende 
arbeid, elevsamtaler, samarbeid med hjemmet, kartlegging av relasjoner blant 
elevene, tilsynsrutiner og mer. Elevundersøkelsen gjennomføres i høstsemesteret. 
Skolene jobber i etterkant med analyser og tiltak opp mot sine resultater. Aktuelle 
tema og problemstillinger drøftes og deles på tvers av skoler og på kommunenivå. 
Arbeid med elevenes psykososiale miljø, forebygging, avdekking og håndtering av 
mobbing er eksempel på slike felles tema. 
Elevundersøkelsen for 7.trinn i 2020 ligger under fylket og nasjonalt nivå.Tallene for 
2019 var bedre og ligger på snitt for Nordland fylke. 
 
For 10 trinn er resultatene mye bedre i 2020 enn året før. De scorer høyt på faglig 
utfordring, og ligger ellers på snittet fylkesvis og nasjonalt. 
 
 
Elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2020. 
Tallene i parentes viser 2019 
Index Bø 

kommune 
Nordland fylke Nasjonalt 

Læringskultur 3,5 (4,0) 3,8 (3,9) 4.0 (4.0) 
Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,6 (3,7) 3,7 (3,8) 3,7 (3,8) 

Faglig utfordring 3,9 (3,9) 4,0 (4,1) 4,0 (4,0) 
Felles regler 4,2 (4,5) 4,3 (4,3) 4,3 (4,4) 
Trivsel 3,8 (3,9) 4,1 (4,1) 4,2 (4,3) 
Mestring 3,9 (3,9) 3,9 (4,0) 4,0 (4,0) 
Støtte fra lærerne 4,2 (4,5) 4,3 (4,4) 4,4 (4,4) 
Vurdering for læring 3,6 (3,9) 3,8 (3,8) 3,8 (3,9) 
Motivasjon 3,5 (3,6) 3,6 (3,7) 3,7 (3,8) 
Støtte hjemmefra 3,9 (4,3) 4,2 (4,3) 4,3 (4,3) 
    

Tabell 7.Kilde: skoleporten 

 
Elevundersøkelsen på 10.trinn høsten 2020. 
Tallene i parentes viser 2019 
Index Bø 

kommune 
Nordland fylke Nasjonalt 

Læringskultur 4,0 (2,9) 3,8 (3,8) 3,9 (3,8) 
Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,3 (3,1) 3,4 (3,3) 3,4 (3,4) 

Faglig utfordring  4,4 (4) 4,2 (4,2) 4,3 (4,3) 
Felles regler 4,0 (3,7) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) 
Trivsel 4,0 (3,7) 4,0 (4,0) 4,1 (4,1) 
Mestring 3,8 (3,4) 3,9 (3,8) 3,9 (3,9) 
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Utdanning og 
yrkesveiledning 

4,1 (3,3) 3,8 (3,8) 3,8 (3,8) 

Støtte fra lærerne 3,9 (3,3) 4,1 (4,0) 4,1 (4,0) 
Vurdering for læring 3,3 (2,9) 3,3 (3,3) 3,3 (3,3) 
Motivasjon 3,2 (3,0) 3,4 (3,4) 3,5 (3,4) 
Støtte hjemmefra 4,0 (3,8) 4,1 (4,0) 4,1 (4,1) 
    

Tabell 8.Kilde: skoleporten 

Det er lovfestet 0-toleranse i forhold til mobbing. Tabellen viser alle klassetrinn som 
er med i elevundersøkelsen. Fra 2017 til og med 2019 hadde vi et høyt tall på elever 
som ble mobbet på skolen. Vi ser en klar bedring på siste undersøkelse i 2020. Det 
er flest elever fra u-trinnet som melder om mobbing. Som resten av landet ser vi ei 
økning i den digitale mobbinga. 
Arbeid for å forebygge og stoppe mobbing og krenkelser skal fortsatt prioriteres høyt 
hos oss. Alle ansatte på skolen har plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke 
og sette inn tiltak ved mistrivsel eller mobbing. De fleste enkeltsaker som handler om 
mobbing eller mistrivsel vil være kjent og tatt tak i uavhengig av elevundersøkelsen. 
Skolene har utarbeidet nye prosedyrer for hvordan de skal håndtere mobbesaker. 
 
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? (prosent av alle) 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Ikke i det hele tatt 78,6% 64,5% 78,6% 73,6% 70.3% 
En sjelden gang 19.1% 25,4% 12,1% 17,9% 26,3% 
2-3 ganger i måneden      0%      0%      0%   2,8% 0% 
Ca. en gang i uken      0%   5,1%      0%   2,8% 0% 
Flere ganger i uken      0%      0%    8%   2.8% 0% 

Tabell 9.Kilde: utdanningsdirektoratet 
 
Er du blitt mobbet digitalt(mobilt,iPad,PC) de siste månedene? (prosent av alle) 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Ikke i det hele tatt   87%   83% 87,8% 81,9% 72% 
En sjelden gang     0% 11,9%   8,6% 14,3% 22,9% 
2-3 ganger i måneden     0%      0%      0%    0%   0% 
Ca. en gang i uken     0%      0%      0%    0%   2,5% 
Flere ganger i uken     0%      0%    2,2%    0%   0% 

Tabell 10.Kilde: utdanningsdirektoratet 
 
Er du blitt mobbet av en voksen de siste månedene? (prosent av alle elevene) 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Ikke i det hele tatt   92,4%   89,9% 82,7% 89,6% 96,6% 
En sjelden gang     7,6%     7,8%  12,2%   5,7%   0% 
2-3 ganger i måneden     0%     2,3%    2,2%    0%   0% 
Ca. en gang i uken     0%      0%      0%    0%   0% 
Flere ganger i uken     0%      0%    2,9%    0%   0% 

Tabell 11.Kilde: utdanningsdirektoratet 
 
Foreldreundersøkelsen 2020 
Denne undersøkelsen gjennomgås på den enkelte skole. Svarprosenten dette året 
var på 67%, og det er langt over snittet i fylket. Tilbakemeldingen fra foreldrene viser 
at de stort sett er fornøyde med skolene våre. Elevene trives på skolen og foreldrene 
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oppmuntrer barna med skolearbeidet. Et av de få spørsmålene vi scorer under snitt 
på er motivasjon. På spørsmål om barnet mitt liker skolearbeidet ligger vi under 
snittet for Nordland fylke. 
 
Oppfølgingsordningen. 
 
Bø kommune ble i mars 2020 valgt ut til å delta i oppfølgingsordningen i perioden 
høst 2020 til vår 2023. 
Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som ikke oppnår tilfredsstillende 
resultater på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ordningen får vi tilbud om 
statlig støtte og veiledning for en periode på tre år. 
Kommunene som blir med i ordningen identifiseres ved bruk av et indikatorsett.  
(nasjonale prøver, elevundersøkelsen m.m.) 
Følgende indikatorer er brukt for utvelgelsen. 

 Andel mestringsnivå 1. i nasjonale prøver på 5, og 8. trinn i lesing og regning 
høst 2017-2018-2019. 
 
Det er tre mestringsnivåer på nasjonale prøver for 5. trinn. Vi har for mange 
elever på nivå 1.sammenlignet med landsgjennomsnittet. Når det gjelder 
engelsk ligger vi over gjennomsnittet, men det er ikke tatt med i målingen. 
 
Det er fem mestringsnivåer på 8. trinn. Også her har vi for mange elever på 
nivå 1. 

 
 Støtte fra lærerne i elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn høst 2017-2018-2019 

Indikator og nøkkeltall  7.trinn 2017 2018 2019 
Støtte fra lærerne-Bø kommune, 7.trinn 4,3 4,7 4,6 
Støtte fra lærerne-Nordland fylke,7.trinn 4,4 4,4 4,4 
Støtte fra lærerne- Nasjonalt,7.trinn 4,4 4,4 4,4 
Støtte fra lærerne-Bø kommune 10.trinn 4,3 3,6 3,6 
Støtte fra lærerne-Nordland fylke.10.trinn 4,0 4,0 4,1 
Støtte fra lærerne- Nasjonalt.10.trinn 4,0 4,0 4,0 

 
Ligger på norm når det gjelder 7. trinn. 
Ligger under på 10. trinn i 2018 og 2019 
 

 Motivasjon i elevundersøkelsen på 7. og 10 trinn høst 2017-2018-2019 
Indikator og nøkkeltall 2017 2018 2019 
Motivasjon Bø kommune.7.trinn 3,9 4,0 3,7 
Motivasjon Nordland fylke.7.trinn 3,9 3,8 3,8 
Motivasjon Nasjonalt 7.trinn 4,0 3,9 3,8 
Motivasjon Bø kommune.10.trinn 3,5 3,5 2,9 
Motivasjon Nordland fylke.10 trinn 3,4 3,5 3,5 
Motivasjon Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 

 
          Ligger på norm på 7. trinn. 
          Ligger under i 2019. 
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 Mobbing i elevundersøkelsen på 7. og 10 trinn høst 2017-2018-2019 
Se tabell 11.Kommer under norm på disse tre årene. 

 
 Grunnskolepoeng. Se tabell 6. 

 
Etter at vi fikk brev fra statsforvalteren om deltakelse har vi gjort følgende: 
 
Fase 1. 
 

 Vi har dannet skoleeiers utviklingsgruppe som består av følgende: 
 
-rektorene på de fire skolene våre 
-leder i Utdanningsforbundet 
-leder av PPD 
-studieleder voksenopplæringa 
-to veilederne oppnevnt av statsforvalteren 
-skole og barnehagekonsulenten 
-skole og barnehagesjefen 

 
 Vi har hatt et møte pr. måned, og disse møtene har kun hatt 

oppfølgingsordninga som tema. 
 Skolesjef har hatt møte med alle ansatte på hver av skolene for å motivere til 

deltakelse, og for å forklare hvorfor vi er valgt ut. 
 Startet jobbinga med en ståstedsanalyse på hver av skolene. 
 Skolene har brukt god tid til å gjennomgå og analysere nasjonale prøver, 

elevundersøkelsene, foreldreundersøkelsen og kartleggingsprøver ved sin 
skole. 

Fase 2.  
 De ansatte hadde en gjennomgang av forskjellige påstander innenfor tema 

som: 
-praksis på vår skole 
-klasseledelse 
-grunnleggende ferdigheter   
-samarbeide skole/hjem 
 

I februar 2021 hadde vi en oppsummering av denne jobben, og vi har så kommet 
fram til en foreløpig oversikt over utviklingsområder vi skal jobbe videre med i fase 3. 
 
Den 31. mai har vi frist til å sende inn forslag på tiltak til statsforvalteren. Her skal vi 
konkret søke om midler for å gjennomføre noen av tiltakene som blir nevnt under.   
Disse skal være klare til å jobbes med ved skolestart høsten 2021.Her er målene vi 
har så langt: 
 
-Legge opp til en prosess for å øke elevenes motivasjon for skole og læring. 
-få tydeligere klasseledelse 
-Bedre grunnleggende ferdigheter med spesielt fokus på lesing 
-Utarbeide en felles plan for skole-hjem samarbeid 
-fokus på elevmedvirkning 
-søke lærespesialistordning fra høsten 2022. 
-tilpasset opplæring 
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Fordeler med oppfølgingsordningen. 
 
Målet med oppfølgingsordningen er at kommuner som inngår i ordningen skal styrke 
sin kapasitet og kompetanse for å analysere eget ståsted, og til å sette inn riktige 
tiltak for å skape bedre læring og trivsel. 
  
Bø kommune får tildelt 250 timer som går til veilederkorpset. Vi får også dekt alle 
utgiftene vi har til reise og opphold (når covid-19 er over.) Vi vil også være prioriterte i 
de videreutdanningsordningene som finnes i dag. 
 
Fagfornyelsen: 

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid så har det vært jobbet mye med 
fagfornyelsen. Vi har tatt i bruk nye lærerplaner i alle fag, unntatt 10.trinn som følger 
gammel læreplan. Kommunene i Vesterålen har ansatt en felles skoleutvikler gjennom 
RKK, og vi har laget felles planer for gjennomføringa. Samtlige lærere har gjennomført 
et opplegg fra Utdanningsdirektoratet som gir lærerne ei grundig opplæring i ny 
lærerplan. Vi har også felles skoleleder og styrenettverk i regionen. 

 
Læremidler til fagfornyelsen. 

Forlagene har laget nye læringsressurser i alle fag. Det er økt fokus på digitalisering, 
og nye lærebøker kommer også med nettressurser som elever og lærere kan bruke i 
klasserommet og hjemme. Vi har regnet ut hva det vil koste å kjøpe inn nye 
lærebøker inklusiv nettressurs i basisfagene (norsk, regning og engelsk).Skolene har 
i løpet av det siste året testet ut noe prøvemateriell, og har kommet fram til hva de 
ønsker å kjøpe.  

Eksempel: bøker i basisfagene til en elev i 2.klasse koster 2300 kr. 

                  Vi har 19 elever x 2300=43 700 

Eidet skole:                                                                       ca. 100 000 kr 

Straume skole:                                                                  ca. 155 000 kr 

Steine skole:                                                                     ca. 150 000 kr 

Bø U-skole:                                                                       ca. 161 000 kr 

Fra staten ved Utdanningsdirektoratet har vi fått et tilskudd på kr. 34 906 til innkjøp 
av nye læremidler. 

Bø kommune har 118 000 kr på fond som er æremerket læremidler og 
videreutdanning. I tillegg har vi i tertialrapporten omdisponert 100 000 kr til innkjøp. 

Det betyr at vi mangler 314 000 kr til å kjøpe inn bøker i basisfagene. Skolene har i 
sine delegertbudsjetter en post til innkjøp av undervisningsmateriell. Disse pengene 
vil gå til innkjøp av læremidler til de andre fagene. 
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Konklusjoner i tilstandsrapporten. 

Positive og negative funn og utfordringer vil variere fra år til år, fra skole til skole og 
også internt på den samme skolen. Enkelte utfordringer er av et slik omfang at det er 
nødvendig med systematisk innsats over lang tid. 

Bø kommune scorer for dårlig på nasjonale prøver i lesing og regning i 5. og 8. trinn. 
Vi har for mange elever på laveste nivå. Når det gjelder grunnskolepoeng var vi 
under norm skoleårene 2017-2019.I 2020 er vi på rett side av streken. 

Når det gjelder mobbing kommer vi under norm på 7. og 10.trinn i perioden 2017-
2019.Dette betyr ikke at skolene har dårlige rutiner på å følge opp mobbesaker. 
Samtlige ansatte er drillet i hvordan de skal bruke mobbeprosedyren vår. Vi har 
uansett nulltoleranse for mobbing i Bø kommune, og tallene skal ikke være der. 

Vi har jobbet mye med oppfølgingsordningen det siste året, og vi har nå sendt inn 
våre tiltak til statsforvalteren. Vi starter med å ta tak i motivasjonen til elevene, og 
ønsker i første omgang også å jobbe med tydeligere klasseledelse.
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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, 
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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 
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[INTERKOMMUNAL PLAN 
MOT VOLD I NÆRE 
RELASJONER] 
En strategi for det samlede arbeidet i Vesterålen og Lødingen kommune for å bekjempe vold i nære relasjoner.  
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FORORD  
 

Mange barn, unge og voksne utsettes for vold i nære relasjoner. Vold anses som et verdensomspennende 
helseproblem. Nasjonale undersøkelser viser at fem prosent av befolkningen oppgir å ha vært utsatt for alvorlig 
vold med høyt skadepotensiale av sine foreldre. Nesten en tredjedel av befolkningen oppgir å ha vært utsatt 
for alvorlig vold i voksen alder. Foruten skader som kan oppstå under voldshandlingen, vil mange som er utsatt 
for vold utvikle kroniske fysiske og / eller psykiske vansker.  
 
Denne 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.  
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 og Line Hågensen, Leder Vesterålen Krisesenter. 
Arbeidsgruppen har jobbet sammen vår-høst 2019.  
 
Vold finnes i mange ulike former og har mange skadevirkninger. Gjennom denne interkommunale planen 
ønsker man å bidra til kunnskap som gir mot til å se og trygghet til å handle.1 

 
 

Vi håper kommunene bruker planen aktivt og ønsker hverandre lykke til! 
 
 
 
 
 

Leder av arbeidsgruppen 
Randulf Nedrum 

SLT-koordinator i Sortland kommune

 
1 Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle ble først brukt som tittel på rapport fra NKVTS om vold i 
nære relasjoner.  
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DEL 1: INNLEDNING 

1.  INNLEDNING  
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, og denne planen kommer på oppdrag fra Regionrådet.  
Formålet med planen er at alle skal kunne leve trygt i Vesterålen og Lødingen.  
 

1.2 STRATEGIER FOR EN LEVENDE PLAN 
For å sikre en levende plan må kommunene stå sammen i arbeidet rundt opplæring, informasjonsutveksling, 
oppfølging av tiltak, evaluering, samarbeid og forankring. Engasjement, eierskap og forpliktelse er avgjørende 
for at planen skal være levende.  
 
Arbeidsgruppen har foreslått følgende strategier:  

 Gjenkjennelige og konkrete tiltak/rutiner 
 Hver kommune utnevner en koordinator som har ansvar for oppfølging av den interkommunale 

planen.  
 Koordinatorene møtes jevnlig i et interkommunalt samarbeidsforum og er bindeleddet mellom 

kommunene og de eksterne kompetansemiljøene.  
 Kommunene planlegger og gjennomfører fagdager/seminarer for å holde fokus på problemstillingen. 
 Planen holdes varm gjennom regelmessig opplæring, samarbeid og evaluering. 
 Tiltakene bør evalueres jevnlig, gjennom logger og enkel rapportering. Utnevnt koordinator planlegger 

og gjennomfører evaluering i samarbeid med sin kommune og eksterne kompetansemiljøer. 
Koordinator bearbeider tilbakemeldingene og skriver årlig rapport til kommunens 
ledelse/kommunestyret.  
 
 

1.3 MÅL OG MANDAT 
Målet med den interkommunale planen mot vold i nære relasjoner er å stå samlet som en styrket enhet i 
arbeidet for å hindre vold i nære relasjoner på tvers av kommunegrensene.  
 
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en interkommunal plan mot vold i nære relasjoner. Planen mot 
vold i nære relasjoner blir videre behandlet i regionrådet og deretter vedtatt i hver enkelt kommune. 
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.  
 
 
 

1.4 AMBISJON OG AVGRENSING  
Vesterålen og Lødingen har ikke tidligere hatt en egen plan mot vold i nære relasjoner. Det er ikke planens 
ambisjon å ha alle rutiner og tiltak på plass når planen vedtas. Man ser for seg at noen rutiner må utvikles lokalt 
og at hver kommune har ansvar for at prosessen settes i gang når planen er vedtatt. En interkommunal plan vil 
gjøre det mulig å utnytte faglige og økonomiske ressurser bedre. Kommuner er likevel forskjellige, og planen 
må forankres i den enkelte kommunes ressurser, behov og allerede etablerte systemer og rutiner for 
samhandling og samordning. 
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Det legges vekt på at dette er et interkommunalt samarbeid hvor målet er hele regionen. Kommunene 
forplikter seg derfor til å bidra med kompetanseutveksling for å ivareta hele Vesterålen og Lødingen.  
Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap hører også inn under betegnelsen “vold i nære relasjoner”, og er ulovlige 
handlinger i Norge. Denne planen behandler ikke kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller æresrelatert vold 
spesielt. Det er likevel de samme forpliktelsene til bekymringsmelding og opplysning som gjelder, som for 
annen type vold i nære relasjoner.  
 
Gjennom utviklingen av planen ønsket vi å treffe et realistisk ambisjonsnivå når det gjelder tids- og 
kostnadsrammer og gjennomførbarhet. Planen viser til hvor ansatte og andre kan finne utfyllende kunnskap, 
hvilke tjenester som er aktuelle varslingsinstanser og hvilke samarbeidspartnere som tilbyr kunnskap og 
behandling på tvers av kommunegrensene. Planen inneholder også tiltak som kommunene kan jobbe videre ut 
fra.   
 
Vi viser til de nasjonale grunnlagsdokumentene (se utfyllende liste under kilder og henvisninger) til planen og 
anbefaler alle å lese Et liv uten vold og NOU 2017:12. Disse inneholder mye forskning og fagstoff på feltet som 
kan gi en dypere innsikt i konsekvensene som vold i nære relasjoner kan medføre.  
 
Målene og tiltakene i planen skal være både gjenkjennelige og gjennomførbare og de skal bygge på hver 
kommunens eksisterende praksis og opplevde behov. Gjenkjenneligheten er i denne planen ivaretatt gjennom 
møter med fagpersoner, ledere og andre referansepersoner i alle de seks kommunene, i tillegg til gjeldende 
praksis.  
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DEL 2: TEORETISK KUNNSKAPSBASE 

 

2.1 DEFINISJON  
 
Definisjon av vold i nære relasjoner:  
“Vold eller trusler om vold ovenfor personer som er eller har vært gift eller som lever eller har levd i 
ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller 
nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig” (Politiet).  
 
 
Definisjon av vold:  
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» 
(Isdal, Per. 2000, Meningen med volden). 
 

 

2.2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER?  
 
Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere 
familiemedlemmer, og den omfatter også barn som blir vitne til vold for eksempel mellom foreldre. Volden kan 
utøves på mange måter, og den kan skje episodisk eller mer kronisk. Også i tilfeller hvor volden er episodisk, 
kan volden prege relasjonen hele tiden, ved at den utsatte tilpasser seg for å forhindre nye episoder.  
Vold i nære relasjoner er ikke et ensartet fenomen. Det kan være ulike former for vold og kan være et uttrykk 
for ulike maktkonstellasjoner.  
 
Volden kan finne sted i ulike nære relasjoner. I en vid definisjon kan begrepet “nære relasjoner” også omfatte 
relasjoner der utøver og offer står i et makt/omsorgs-forhold til hverandre. Som eksempel nevnes relasjon 
mellom lærer-elev, barnehageansatt-barnehagebarn, tjenesteutøver- tjenestemottaker.  
 
Vold og overgrep som utøves av barn mot barn står derimot i en særstilling. Når overgriper er under 
strafferettslig alder på 15 år, så er ikke dette strafferettslige forhold. Både offer og overgriper vil ha krav på 
utredning og oppfølging fra hjelpeapparatet.  
 
Vold i nære relasjoner omfatter:  

 Fysisk vold (eks: slag, spark, bitt, kvelertak, holding, risting, ørefik, bending (bøying av ledd)  
 Psykisk vold (eks: trusler, trakassering, kontrollerende atferd) 
 Seksuell vold (eks: seksuell trakassering, voldtekt)  
 Materiell vold (eks: knuse eller trusler om å ødelegge gjenstander, slå i vegg/dør)  
 Sosial vold (eks: begrense kontakt med venner, familie og naboer) 
 Økonomisk vold (eks: kontroll over økonomiske ressurser)  
 Latent vold (eks: den utsatte venter med usikkerhet på når volden vil oppstå)  
 Digital vold (eks: mobbing, trusler, trakassering, spredning av bilder etc.) 
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 2.3 OMFANG AV VOLD I NÆRE RELASJONER 
 
NKVTS (Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress) gjennomførte en omfangsstudie kalt «Vold 
og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv», der i alt 2435 kvinner og 2092 
menn i alderen 18 til 75 år besvarte spørsmål om erfaringer knyttet til vold. Under vises det til korte utdrag fra 
funn i rapporten til NKVTS.  
Vold i nære relasjoner rammer mange. Omtrent tre av ti jenter og fire av ti gutter har opplevd minst en volds- 
eller overgrepshandling gjennom barndommen. Blant voksne har rundt 15 prosent opplevd mindre alvorlig vold 
fra partner (menn og kvinner), mens omtrent seks prosent kvinner har opplevd alvorlig vold fra partner. En av ti 
kvinner opplever å bli voldtatt i løpet av livet (NKVTS, Vold og voldtekt i Norge, 2014).  
 
Forekomsten av voldtekt noen gang i løpet av livet var 9,4 % hos kvinner og 1,1 % hos menn. Halvparten (49 %) 
av kvinnene som rapporterte voldtekt hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år. Det var ingen indikasjoner på at 
voldtekt mot unge kvinner har gått ned over tid - like mange yngre som eldre kvinner rapporterte voldtekt før 
fylte 18 år. Av de kvinnene som opplevde voldtekt var mange (44 %) redd for å bli alvorlig skadet eller drept, og 
mange fikk fysiske skader (29 %). Få kvinner utsatt for voldtekt var til medisinsk undersøkelse eller behandling 
den første tiden etterpå (11 %). Nesten en tredjedel (29 %) hadde aldri fortalt om voldtekten til noen andre. 
 
Like mange menn (16,3 %) som kvinner (14,4 %) rapporterte om mindre alvorlig partnervold noen gang i livet 
(kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd). Flere kvinner (8,2 %) enn menn (1,9 %) hadde vært utsatt for 
alvorlig vold fra partner (sparket, tatt kvelertak på, banket opp). To tredjedeler av både kvinner og menn som 
var utsatt for alvorlig vold fra partner var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner. 
 
Undersøkelsen inkluderer også spørsmål om a) beføling av kjønnsorganer ved bruk av makt eller trusler om å 
skade, b) rusrelaterte overgrep, c) press til seksuelle handlinger og d) andre seksuelle krenkelser og overgrep. 
25,4 % kvinner og 8,8 % menn rapporterte minst en av disse fire typene "andre" seksuelle overgrep. Hvis 
seksuelle overgrep ses under ett, var det om lag en av tre kvinner (33,6 %) og en av ti menn (11,3 %) som 
bekreftet å ha opplevd minst en form for seksuelt overgrep eller seksuell krenkelse. 
 
 

2.3.1 MØRKETALL  
 
Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å avdekke da denne volden har særtrekk som skiller den fra 
annen vold. Volden utøves ofte i det skjulte og personene som berøres er betydningsfulle for hverandres liv 
gjennom en felles historie, gjensidige forpliktelser og ofte gjennom et avhengighetsforhold. Selv om volden kan 
være synlig og kjent, vegrer mange seg for å gripe inn i det som anses som private forhold. Dette bidrar til å 
holde overgrepene skjult for dem som skal yte hjelp og det er grunn til å tro at det finnes høye mørketall.  
Kun et mindretall av voldtektssakene var kjent for politiet. Andelen var noe høyere for alvorlig fysisk vold: Av de 
229 kvinnene som hadde opplevd voldtekt, anmeldte 10,5 % saken selv til politiet. Totalt 17,5 % av sakene var 
kjent for politiet. Av de 24 mennene som hadde opplevd voldtekt, anmeldte 4 personer saken selv til politiet. 
Totalt fem saker var kjent for politiet. Av de 548 kvinnene som hadde opplevd alvorlig vold etter 18 år, 
anmeldte 26,3 % saken selv til politiet. Totalt 32,5 % av sakene var kjent for politiet. Av de 928 mennene som 
hadde opplevd alvorlig vold etter 18 år, anmeldte 26,0 % saken selv til politiet. Totalt 37,4 % av sakene var 
kjent for politiet. 
Å være utsatt for vold fra personer som man står i nær relasjon til er enda et tabubelagt tema, og det er knyttet 
mye skam til dette. “Man regner med at kun 25 % av volden kvinner utsettes for av nærstående, anmeldes.” (Et 
liv uten vold, 2013). Statistikk og omfangstall bidrar likevel til å synliggjøre samfunnsutfordringene. Det er viktig 
å få bedre oversikt og statistikk over saker som omhandler vold i nære relasjoner. Synliggjøring av omfanget vil 
bidra til større bevissthet rundt problemet, både i hjelpeapparatet og i befolkningen generelt.  
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2. 4 HVEM BLIR UTSATT FOR VOLD 

VOLD MOT BARN OG UNGE 
I 2017 ble det rapportert inn til Kripos om 36 alvorlige voldssaker på landsbasis med grov eller dødelig vold mot 
små barn. Vesterålskommunene og Lødingen erkjenner at slike hendelser også kan ramme vårt distrikt og 
ønsker å fremme kunnskap til nybakte foreldre og hjelpetjenester om vold mot spebarn, barn i barnehagealder 
og unge gjennom hele skole- og utdanningsforløpet.  
 
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har gjennom sin rapport, 5/2016 Vold og 
overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015, sammenlignet resultater fra to 
undersøkelser der deltakerne har vært ungdom i alderen 18-19 år; UngVold 2007 og UngVold 2015. 
Undersøkelsene var sammenlignbare og resultat fra 2015- undersøkelsen viste at 21 prosent av ungdommen 
opplevde fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. Tilsvarende tall i 2007 var 25 prosent. Andelen 
som hadde opplevd grov vold fra minst en forelder (dvs. slag med knyttet neve, gjenstand, fått juling) var 
betydelig lavere: 6 prosent.  
 
8 prosent av ungdommen fortalte at de hadde sett eller hørt en av foreldrene bli utsatt for fysisk partnervold 
minst en gang. Tilsvarende tall i 2007 var 7 prosent. For seksuell vold er kjønnsforskjellen stor; jenter er 
betydelig mer utsatt enn gutter. Analyser av seksuell vold omfatter krenkelser både i og utenfor familien. I alt 
oppga 23 prosent at de hadde opplevd minst en form for seksuell krenkelse i løpet av oppveksten. Til tross for 
en svak nedgang i den mildere fysiske volden og en reduksjon i mild og grov seksuell vold konkluderer 
rapporten med at bildet rundt vold er preget av stabilitet da nedgangen ikke var markant og ikke gjelder alle 
former for seksuell vold.  
 

 

KJÆRESTEVOLD 
I Norge deltok 994 ungdommer i alderen 14-17 år på en spørreundersøkelse på skolen. 549 (55,3%) av 
ungdommen svarte ja på spørsmålet om de hadde vært i et forhold (inkluderte korte, mindre seriøse forhold). 
Disse ungdommene fikk en rekke oppfølgingsspørsmål om erfaring med vold i kjæresteforhold. 42,9 % av 
tenåringene som var eller hadde vært i et forhold hadde opplevd en eller flere former for vold i forholdet. 
Fordelt på de ulike formene er tallene som følger: digital vold 29,1%, psykisk vold 25,9%, seksuell vold 18,8% og 
fysisk vold 12,8%.  Resultatene er hentet fra en studie som er en del av prosjektet Safeguarding Teenage 
Intimate Relationships (STIR), et EU-prosjekt som ser på tenåringers erfaring med vold i nære relasjoner i fem 
land: Storbritannia, Kypros, Bulgaria, Italia og Norge. Merk at utvalget er ikke representativt for aldersgruppen 
som helhet. 
 

 

VOLD MOT PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
Risikoen for å bli utsatt for vold eller overgrep er også betydelig forhøyet blant barn med psykisk 
utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne. Denne risikoen kan være knyttet til språklig og kognitive 
funksjonsvansker som gjør det vanskelig for denne gruppen å melde ifra om urett og/eller forsvare seg. Deres 
pleiebehov kan også føre til fortvilelse og avmakt hos omsorgspersoner, med økt risiko for destruktive 
oppdragerstrategier eller impulsive voldshandlinger knyttet til omsorgspersonens affektnivå (NOU 2017:12). 
Ansatte som jobber med personer med ulike nedsatte funksjonsevner skal få nødvendig kunnskap til å kunne 
oppdage vold og kunne følge opp personer utsatt for vold og overgrep, etter at vold har blitt avdekket. De 
inviteres til basisopplæring, og får tilbud om veiledning når de skal utvikle rutiner for å håndtere mistanke om 
overgrep. 
 
Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13.november 2015 et utvalg som har gått gjennom alvorlige 
saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Formålet 
med utredningen var å avdekke hvorvidt det har forekommet svikt i det offentlige hjelpeapparatets håndtering 
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av disse sakene (NOU 2017:12). Den interkommunale planen skal på bakgrunn av dette legge til rette for at 
grov systemsvikt ikke forekommer i saker knyttet til vold i nære relasjoner i vår region.  
 

 

VOLD MOT ELDRE  
I 2017 la NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) frem en rapport fra en undersøkelse 
om vold og overgrep mot eldre i Norge. Formålet med undersøkelsen var å få kunnskap om forekomsten av 
vold og overgrep i befolkningen som er 65 år eller eldre og hvilke relasjoner de voldsutsatte har til utøverne. 
2463 personer i alderen 66 til 90 år (1232 menn og 1231 kvinner) besvarte et spørreskjema. Den samlede 
forekomsten av vold og overgrep mot eldre hjemmeboende personer etter fylte 65 år, var mellom 6,8 og 9,2 %. 
Det var ikke signifikante forskjeller mellom kjønnene. Av de 168 personene som oppga at de hadde vært utsatt 
for vold og overgrep, var det flest som oppga psykiske overgrep (98 personer) etterfulgt av fysisk vold (58 
personer), seksuelle overgrep (26 personer) og økonomiske overgrep (21 personer). For de som hadde blitt 
utsatt etter fylte 65år, var utøver i nær relasjon til om lag åtte av ti utsatte. Risikoen for å bli utsatt for vold og 
overgrep i eldre år var betydelig større hvis vedkommende hadde vært utsatt tidligere i livet.  
 
Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem, både i det private liv og i institusjoner. 
Temaet er ofte knyttet til skam, først og fremst fordi overgriperen som regel er en person den eldre kjenner og 
har tillit til. Mange eldre kan føle de har skyld i at volden inntreffer og at de har krenket utøver. I tillegg er det 
nok knyttet store mørketall til anmeldelser i denne aldersgruppen, og hos enkelte kan vold ha vært en del av 
livet over lange perioder. Ettersom at tematikken er tabubelagt oppsøkes råd og hjelp sjeldnere av eldre. 
Terskelen for å anmelde forholdet er også forhøyet i denne gruppen, da de ofte er i et avhengighetsforhold til 
voldsutøver.  
 
Organisasjonen Vern for eldre regner med at det forekommer vold på 2-4 % av befolkning over 65 år, basert på 
forekomststudier de siste fem årene. Vern for eldre i Oslo får ca. 400 henvendelser hvert år og ca. 14 av disse 
er fra Akershus. Det er som oftest brukeren selv, familien eller personer vedkommende har tillit til som melder 
til Vern for eldre. Organisasjonen betjener en kontakttelefon som gir støtte, råd og veiledning til eldre. 
Hjelpeapparatet kan også henvende seg. Både den utsatte og hjelpeapparatet kan også henvende seg til 
NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 
 
Vold mot eldre kan vise seg som for eksempel psykiske eller fysiske overgrep i forbindelse med 
pengeutpressing. De som omgås eldre må kjenne til symptomer som kan vekke mistanke om at det foregår 
vold. Som et av tiltakene i denne planen skal det utvikles gode rutiner i institusjoner og i 
hjemmehjelptjenesten, og ansatte skal delta i felles opplæring. 
 
 

2.5 RELASJON TIL OVERGRIPER 
De aller fleste kjente overgriperen. For kvinner var de største gruppene av utøvere venner, bekjente, naboer og 
kolleger, og nåværende eller tidligere partner. Bare 14 % oppga kun ukjent utøver. Det betyr at 86 % av 
kvinnene som har rapportert voldtekt har vært utsatt for dette minst en gang av en de kjenner.  
 
Det er såpass få menn i utvalget som har rapportert voldtekt at man ikke kunne se noe spesielt mønster når det 
gjelder relasjon til utøver. Det var nesten utelukkende menn som var utøver av voldtekt mot kvinner (97,8 %). 
For de 24 mennene i utvalget som rapporterte om voldtekt var menn utøver i 15 av tilfellene, kvinner i 6, og 
både mann og kvinne i 3 av tilfellene. 
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2.6 KONSEKVENSER AV VOLD 
 
Å være utsatt for vold kan føre til negative konsekvenser og utgjør en alvorlig utfordring for 
samfunnsdeltakelse og folkehelse hos utsatte. Å forebygge vold, avdekke og gi god hjelp til utsatte og utøvere, 
er derfor en sentral oppgave for myndighetene. Forebygging innen tema vil kunne ha store gevinster både 
samfunnsøkonomisk og i det private liv til både utøver og utsatt.  

 

VOLDSUTSATTHET OG PSYKISK HELSE 
Personer utsatt for alvorlig vold og/eller voldtekt rapporterte om dårligere psykisk helse enn ikke-utsatte. Dette 
gjaldt både menn og kvinner. Det var en klar sammenheng mellom antallet voldskategorier og psykiske 
helseproblemer for både menn og kvinner. Dette økte nivået av psykiske helseproblemer hos volds- og 
overgrepsutsatte gjaldt både for angst/depresjon og posttraumatiske reaksjoner. 

 

RISIKO FOR Å BLI UTSATT FOR VOLD IGJEN 
I rapporten fremkommer det også at personer som hadde vært utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep i 
barndommen er i mye større grad blitt utsatt for vold og overgrep også som voksen. For eksempel var seksuelle 
overgrep i barndom knyttet til en vesentlig økt rapportering av voldtekt i voksen alder (oddsforhold på 7 for 
seksuell omgang før 13 år og 9 for voldtekt før 18 år). 
 
 

2.7 VOLDSUTSATTHET OG DEMOGRAFISKE FORHOLD  
I utgangspunktet er alle sårbare. Vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og miljøer. Det er 
samtidig mange faktorer som har betydning for hvor utsatte mennesker er for vold, hvordan de opplever vold 
og ikke minst for hvilke muligheter de har for å komme seg ut av voldelige relasjoner. Faktorer som kan påvirke 
sårbarheten er kjønn, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, fysisk- og psykisk funksjonsevne, seksuell orientering og 
kjønnsidentitet. Andre forhold som migrasjon, graviditet og rus kan også spille inn. Flere av disse faktorene kan 
virke sammen og bidra til å øke den enkeltes sårbarhet.  
 
Sivilstand: Både blant menn og kvinner var det høyest forekomst av alvorlig vold og voldtekt blant de som var 
separert eller skilt på intervjutidspunktet. 
 
Utdanning: Det var ikke forskjell på forekomsten av alvorlig vold i ulike utdanningsgrupper. For kvinner var det 
lavere forekomst av voldtekt i høyere utdanningsgrupper og opplevd økonomisk situasjon. Både alvorlig vold og 
voldtekt forekom oftere hos personer som opplevde at de hadde dårlig økonomi.  
Bostedsfylke: Det var ingen klare geografiske mønstre i forekomsten av vold eller voldtekt verken for kvinner 
eller menn. Imidlertid hadde undersøkelsen kun informasjon om aktuelt bostedsfylke, og ikke om oppvekststed 
eller tidligere flyttinger. Undersøkelsen hadde lav representasjon av etniske minoritetsgrupper og kunne derfor 
ikke beskrive forskjeller mellom etniske grupper. 
 
Sammenheng mellom vold i hjemmet og rus: Høyt alkoholkonsum øker risikoen for vold. I en norsk 
oppfølgingsstudie av unge voksne kom det frem at vold mellom ektefeller/partnere forekom oftere blant dem 
med høyt alkoholinntak. (Pape, H, 2003. Vold og Krenkelser i unge menneskers parforhold. Tidsskrift for den 
norske legeforening).  
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FOREBYGGING AV VOLD I NÆRE RELASJONER 
Forebygging handler om de tiltak vi setter inn for å unngå at vold oppstår, og tiltak for å stanse pågående vold. 
Et godt voldsforebyggende arbeid krever langsiktighet og samordning.  
 

FOREBYGGINGSNIVÅER 
Når man snakker om forebygging handler dette om prosesser som foregår på ulike nivåer i kommunene hvor 
målet er å unngå at problemer oppstår eller forverres. Det skilles mellom universell, selektiv og indikativ 
forebygging. Den universelle forebyggingen beskriver generelle tiltak rettet mot hele befolkningen. Selektiv 
forebygging retter seg mot identifiserte risikogrupper, mens indikert forebygging retter tiltakene mot 
enkeltpersoner og grupper som allerede har utprøvd eller vært utsatt for blant annet vold i nære relasjoner. På 
dette nivået (indikativ) er målet å stoppe volden, begrense konsekvensene, hindre forverring og bidra til å snu 
eventuell skjevutvikling. Innenfor rus- og kriminalitetsforebygging brukes betegnelsene; byggende 
(grunnleggende rammevilkår), forebyggende (svekke definert risiko) og rus- og kriminalitetsforebyggende 
(målrettet innsats mot situasjoner og særlig utsatte miljøer). 

 

NASJONALE FØRINGER  
I den nasjonale handlingsplanen (Et liv uten vold) legges det vekt på behov for innsats på generelle tiltak rettet 
mot hele befolkningen. Handlingsplanen viser til økt innsats på generelle likestillingspolitiske strategier og 
rusforebyggende tiltak. Videre viser handlingsplanen til sammenhenger mellom levekårsfaktorer og utsatthet 
for vold.  

 
Etter folkehelseloven skal kommunene ha oversikt over sine folkehelseutfordringer. Her inngår også vold i 
nære relasjoner i vurderingen. “Det er en utfordring å sikre gode relevante data som gir tilstrekkelig grunnlag 
for å vurdere omfanget av vold i den enkelte kommune.” (Et liv uten vold). Folkehelseprofilen gir tallgrunnlag 
for områder man bør være oppmerksom på i de ulike kommunene, og det anbefales at man setter seg inn i 
denne.  

 
I tillegg til nasjonale føringer, har Norge sluttet seg til en rekke internasjonale konvensjoner som gir føringer for 
forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, herunder den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om barnets rettigheter.  
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DEL 3: OVERSIKT AV RELEVANTE HJELPETILBUD 
 
Det finnes en rekke andre hjelpetjenester, både lokalt og nasjonalt, som man kontakte dersom man er utsatt 
eller mistenker at noen er utsatt for vold.  Under vises noen tjenester man kan kontakte.   
 
Politi: Vold i nære relasjoner og sedelighet 
prioriteres i høyt hos politiet. Er du utsatt eller har 
mistanke om vold i nære relasjoner eller annen 
omsorgssvikt bør du kontakte lokalt politi. Du kan 
også lese mer på nettsiden til politiet for mer 
informasjon https://www.politiet.no/rad/vold-
i-nare-relasjoner/  
 
Barnevern: er gitt et særlig ansvar for å sikre at 
barn som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg 
til rett tid. For å kunne ivareta dette ansvaret 
overfor barn som utsettes for vold i familien, er 
barneverntjenesten avhengig av å motta 
opplysninger fra andre som kjenner barnets 
situasjon. Du kan kontakte barnevernet på telefon 
97 99 38 00 
 
Krisesenter: Tjenestetilbud som bidrar med støtte, 
informasjon og veiledning som kan hjelpe deg å se 
utveier fra volden du og dine eventuelle barn 
utsettes for. Krisesenteret er et midlertidig bo- og 
beskyttelsestilbud. Det er også et eget dagtilbud 
ved senteret. Du kan ringe 761 22 330 for å komme 
i kontakt med Krisesenteret Vesterålen. 
 
Familievernkontoret: Familievernkontoret 
Vesterålen tilbyr gratis parterapi, familieterapi og 
pliktig mekling ved samlivsbrudd. Man trenger ikke 
henvisning. De fleste kommer for rådgivning og 
samtaler om problemer i parforholdet og i 
familien. Eller når det er vansker, konflikter eller  
 
 

 
kriser i familien Telefon: 466 15 660 Epost: 
familievernkontoret.vesteralen@bufetat.no  
 
Alarmtelefon for barn og unge: Alarmtelefonen er 
en gratis nødtelefon for barn og unge. Barn, unge, 
foreldre og andre som er bekymret for et barns 
situasjon kan kontakte alarmtelefonen for å 
formidle sin bekymring og behov for hjelp. Du kan 
ringe anonymt på 116 111 (gratis) eller chat på 
www.116111.no  
 
VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold 
eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe 
anonymt på 116 006 (gratis og døgnåpen tjeneste). 
Les mer på www.volinjen.no  
 
Røde kors-telefonen om tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse: Du kan ringe anonymt på 815 
55 201 
Telefonen er åpen mandag til fredag, mellom kl. 
09.00 og 16.00. De som jobber i Røde Kors-
telefonen har taushetsplikt. Les mer på 
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/osl
o/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-
tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/  
 
Vern for eldre: Overgrep mot eldre viser seg å 
være et vanlig, men skjult problem både i det 
private liv og institusjoner. I mange tilfeller har 
eldre som er utsatt for overgrep vanskelig for å nå 
fram til hjelpetilbud, og det er derfor opprettet 
Vern for eldre- tjeneste. Du kan ringe anonymt på 
800 30 196 (mandag – fredag kl. 09 og 15). 
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DEL 4: RELEVANT LOVVERK  

 
Offentlig ansatte 
Ansatte som handler ved bekymring er antagelig det som i størst grad kan bidra til å forebygge vold i nære 
relasjoner. Etter Lov om barneverntjenester § 6-4 har alle offentlig ansatte opplysningsplikt til 
barneverntjenesten. Alle offentlig ansatte har en selvstendig opplysningsplikt til barnevernet når det er grunn 
til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 
 
Helsepersonell: 
Opplysningsplikten til barnevernet, både etter anmodning og etter eget tiltak, gjelder også for en rekke 
yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, blant annet helsepersonell. Meldeplikt til politiet er for 
helsepersonell regulert i straffelovens § 139 og i helsepersonellovens § 31. Helsepersonell har plikt til å varsle 
nødetatene der dette er “nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”.  
 
Vold i nære relasjoner: 
I Norge er vold i nære relasjoner straffbare handlinger på lik linje med vold som skjer i andre sammenhenger og 
på andre arenaer, jf. Straffelovens § 219. Politiets viktigste oppgave er å forhindre at nye overgrep skjer og 
straffeforfølge overgrep som allerede har skjedd.  
 
Avvergelsesplikt/opplysningsplikt 
Alle innbyggere i Norge uavhengig kommune har en generell plikt til å prøve å hindre visse former for alvorlige 
forbrytelser gjennom å anmelde forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet, jf. Straffelovens § 
139. Denne avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt.  
 
Alle som er bekymret for at barn og unge kan leve med vold og overgrep i familien, bør gi opplysning om dette 
til barneverntjenesten i kommunen. Offentlige tjenester, for eksempel skoler og barnehager, har 
opplysningsplikt og skal sende bekymringsmelding til barnevernet. Opplysningsplikten påligger den enkelte 
offentlige ansatte jf. Lov om barnevernstjenester § 6-4. 
 
Nødrett, straffeloven §17:   
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den a) blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller 
en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og b) denne 
skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.  

6-4  
Nødverge, straffeloven §18:  
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, b) 
ikke går lengre enn nødvendig, og c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig 
angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.  
 
Krisesenterloven §3-3a 
Kommunen er etter helse- og omsorgstjenesteloven pliktig til å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep etter Krisesenterlovens § 3-3 a. Krisesenterloven forplikter kommunene til å sørge for 
samordnet oppfølging av voldsutsatte, både fra krisesenter og andre tjenester etter § 4.  
 
Individuell plan 
Kommunen skal sørge for at berørte av vold får helhetlig oppfølging, gjennom samordning av tjenester fra 1) 
krisesentret og fra 2) andre instanser iht. krisesenterloven § 1 og § 4. Samordningen kan foregå ved bruk av for 
eksempel individuelle plan. 
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DEL 5: LOKALE UTFORDRINGER 
 

TALL FRA POLITIET  
Tall fra Sortland lensmannskontor viste at mellom januar 2016 og september 2018 hadde Vesterålen, ikke 
inkludert Lødingen, 12 anmeldte forhold på vold i nære relasjoner hvor barn var utsatt. I de 12 anmeldte 
forholdene omhandlet dette totalt 21 barn (se punkt 5.1).  Gjennomgang av sakene viste kompleksiteten i 
arbeidet man har fremfor seg og det er grunn til å tro at det finnes store mørketall knyttet til vold i nære 
relasjoner.   

 

INNFØRING AV RISIKOVURDERINGSMODELLEN SARA 
Sortland lensmannskontor jobber med å innføre risikovurderingsmodellen SARA (Spousal Assault Risk 
Assesment Guide). Metoden er utviklet i Canada, men tilpasset norske forhold. Metoden kartlegger 
voldsutøverens tidligere historie med partnervold, voldsutøverens sosiale og psykiske situasjon og partners 
sårbarhet. Ut fra dette kan politiet vurdere risikoen og hvilke tiltak som bør settes i verk for å hindre videre 
vold.  

 
Politiet foreslår at kommunene utvikler rutineguide som beskriver hvordan ansatte skal handle dersom man 
mistenker at personer er utsatt for vold i nære relasjoner. 
 

HVA VET VI OM OMFANGET AV VOLD I NÆRE RELASJONER I REGIONEN? 
 
Statistikk (januar 2017 -mai 2019) fra Vesterålen barnevernstjeneste og Sortland lensmannskontor viser at 17,4 
% av bekymringsmeldingene til barnevernet og 2- 4 % av alle anmeldelser til politiet i Vesterålen omhandlet 
vold i nære relasjoner. I samme periode meldte Krisesenteret Vesterålen om et økende antall brukere fra 2016- 
november 2019
 
 
Tabell – andel brukere og overnattingsdøgn fra Krisesenteret Vesterålen 
År Antall brukere Overnattingsdøgn 
2016 18 Voksne og 15 barn 1888 

2017 20 voksne og 20 barn 1571 

2018 22 voksne og 20 barn 1479  

2019 pr. november 23 voksne og 30 barn – denne kan 
oppdateres ved henvendelse til Line 

808 

 
 
Tabell - andel familievold fra politiet 
 2017 2018 2019 (per mai mnd) 
Straffesaker 1323 1268 490 
Familievold 42 31 18 
%-andel  3% 2% 4% 
  
Registrerte saker på familievold utgjør dermed 42 forhold i 2017, 31 forhold i 2018 og 18 forhold per mai 2019. 
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GJENNOMGANG AV ANMELDELSER OM VOLD MOT BARN I DE FEM VESTERÅLSKOMMUNENE? 
 
I en gjennomgang av anmeldelser (12) som hovedsakelig omhandlet vold mot barn, gjort av SLT-koordinator i 
Sortland kommune og politiet, var følgende typer av vold representert knyttet til vold i nære relasjoner: vitne 
til vold, fysisk mishandling, psykisk mishandling, økonomisk vold, materialistisk vold og seksuelle vold/overgrep. 
Anmeldelsene omhandlet ofte flere typer vold i samme sak.  
 
Utvalgte funn fra gjennomgangen av anmeldelser ved Sortland Lensmannskontor:   
 12 anmeldte forhold - Sortland (6), Bø (2), Øksnes (1), Hadsel (2), Andøy (1)  
 Totalt 21 barn var utsatt for vold i disse 12 forholdene 
 3 av 12 forhold er rettet mot samboer/ektefelle hvorav 7 barn er involvert.  
 Rusmiddelbruk var ikke fremtredende, men en faktor i enkelte saker.  
 i 7 av 12 forhold er far siktet. 
 i 5 av 12 forhold er mor siktet 
 i 2 av forholdene er både mor og far/stefar mistenkt som voldsutøver 
 i 1 av 12 forhold er fostermor mistenkt som voldsutøver 
 i 5 av 12 forhold er sakene henlagt (av ulike grunner)  
 i 5 av 12 forhold er sakene pågående  
 i 3 av 12 forhold er det opprettet rettsmøte/avventer dom 
 i 1 av 12 forhold har voldsutøver vært dømt for vold tidligere.  
 
 
De høyeste tallene fra politiet finner vi under «Fysisk mishandling», mens tallene for psykisk mishandling er 
mer usikre. Psykisk mishandling forekommer likevel i mange av de samme familiene som utøver annen vold.   
 
 
 
 
 

 
Forskning viser at å være vitne til vold mellom nære tillitspersoner kan ha samme skadevirkning som for dem 
som får volden direkte rettet mot seg. Det er derfor særlig viktig å hindre at barn opplever vold utført også 
mot andre. Vi må sørge for å være bevisst dette. (Små vitner til vold, ATV-stiftelsen)  
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DEL 6: TILTAKSPLAN  
 

OVERORDNEDE MÅL FOR TILTAKENE OG EVALUERING AV DISSE 
Planen har tre overordnede mål (i prioritert rekkefølge) og disse må tas utgangspunkt i når kommunene skal 
gjøre evaluering av planen.   
 

1. Kompetanseheving hos ansatte og befolkningen generelt.  
Gjøre opp status på kurs, fagsamlinger og deltakelse på disse.  

2. Målgruppen skal oppleve et samordnet og helhetlig tilbud.  
Erfaringsinnhenting om opplevelse av hjelpeapparatets bistand. 

3. Godt system for registrering av omfang av vold i nære relasjoner hos de ulike tjenestene. 
 
 

SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE 
Kommunene må gå sammen om en kompetansehevingsplan og gi mulighet for hospitering på tvers av 
kommunene. Felles kunnskap og holdninger i hjelpetjenestene vil øke sjansen for å oppdage og stoppe volden. 
Tiltakene i planen skal fremme dette. Kommunene har kontakt med en rekke eksterne kompetansemiljøer som 
blant annet Stiftelsen Tryggere, Dixi ressurssenter, RVTS (Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging), Vivat selvmordsforebygging, KoRus Nord, Konfliktrådet, Kompetansesenter for 
kriminalitetsforebygging, Røde kors etc. De eksterne kompetansemiljø vil være mulig å benytte i arbeidet med 
for eksempel utvikling av kompetansehevingsprogram i regionen, råd og/eller veiledning. 
 

MEDVIRKNING AV BARN OG UNGDOM TIL FOREBYGGING  
Barn og ungdoms medvirkning vil kunne påvirke den lokale planen for hver enkelt kommune gjennom 
deltakelse fra ungdomsråd (for kommuner som har dette) eller lignende. Medvirkningen fra barn og unge er 
helt nødvendig og må organiseres av hver enkelt kommune på en slik måte at deres innspill kommer til syne i 
utviklingen av den lokale handlingsplanen/tiltakene.   
 

EKSEMPLER PÅ TILTAK SOM ER I DAGLIG DRIFT I REGIONEN 
 Tiltakskort (rutiner ved mistanke om vold, seksuelle overgrep eller lignende) 
 Æ E MÆ (Program for forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge) 
 ICDP (International Child Development programme)  
 Vivat selvmordsforebygging – Førstehjelp ved selvmordsfare  
 Stiftelsen Tryggere (Sinnemestringstilbud og oppfølging av voldsutøver) 
 COS-kurs (circle of security foreldreveiledning) 

 
 
 
 

FOREBYGGENDE TILTAK   

 

TILTAK 1: Avdekke vold i nære relasjoner – gravide 
Jordmor spør alle gravide som er i svangerskapsomsorgen om vold.  
Ansvar: Helsestasjonen 
 
 

100



1 

 
TILTAK 2: Hjemmebesøk til foreldre som har fått barn 
Alle foreldre til nyfødte får hjemmebesøk av jordmor og/eller helsesøster. Det stilles rutinemessig spørsmål om 
vold i nære relasjoner. Barnet kles av ved helseundersøkelser for å avdekke tegn på vold og overgrep. Jf. 
retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten pkt. 4.14 
Ansvar: Helsestasjonen 
 
TILTAK 3: Avdekke vold i hjemmet – barn mellom 0-6 år 
Rutinemessig spørsmål om vold i nære relasjoner under konsultasjon på helsestasjonen. 
Ansvar: Helsestasjonen 
 
TILTAK 4: Avdekke kjønnslemlestelse – barn 0-6 år 
Helsesykepleier spør foresatte fra land hvor omskjæring praktiseres, ved hjemmebesøk og konsultasjon. 
Helsesykepleier gir informasjon om norsk lovverk.  
Ansvar: Helsestasjonen 
 
TILTAK 5: Avdekke vold i nære relasjoner hos barn som går i barnehage 
Alle ansatte i barnehager skal ha høy kompetanse på å oppdage vold i nære relasjoner. 
Ansvar: Styrer 
 
TILTAK 6: Barn får gjennom oppveksten systematisk opplæring i å sette egne grenser, begreper, kroppen, 
vonde hemmeligheter 

 Æ E MÆ til barne- og ungdomsskole. Forebygging av vold og seksuelle overgrep. 
 VGS: VIP-program. Veiledning og informasjon om psykisk helse 

Ansvar:  
 
TILTAK 7: Årlig informasjon på foreldremøter i barnehage og skoler om tema vold- og seksuelle overgrep 

 Opplæring som vil bli gjennomført overfor barna i regi av helsesykepleier/skole/evt. BV  
 Rutiner for meldeplikt og samarbeid med barnevern 
 Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn/unge/foresatte: STØ (Øksnes)/BUT 

(Bø)/Konsultasjonsteam (Sortland)  
 Tverrfaglige team i skolen  

Ansvar: 
 
TILTAK 8: Kommunen inviterer frivillige organisasjoner, religiøse organisasjoner og idrettslag til å delta på 
kurs og fagdager om tema vold og overgrep.  
Frivillige organisasjoner og idrettslag skal innhente politiattest og oppfordre sine frivillige til å ta e-
læringskurset om vold og overgrep 
Ansvar:  
 
TILTAK 9: Foreldreveiledning 
Hver kommune har ansatte med opplæring i standardiserte foreldreveiledningsprogrammer som tilbys 
innbyggerne.  
Ansvar:  
 
TILTAK 10: Avdekke vold mot eldre 
De ansatte skal ha høy kompetanse på vold gjennom kompetansehevende tiltak.  
Ansvar:  
 
TILTAK 11: Avdekke vold mot funksjonshemmede 
De ansatte skal ha høy kompetanse på vold gjennom kompetansehevende tiltak. 
Ansvar: Ledere 
 
TILTAK 12: Avdekke vold mot rusavhengige og psykisk syke 
De ansatte skal ha høy kompetanse på vold gjennom kompetansehevende tiltak.  
Ansvar: Ledere 
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KOMPETANSEHEVENDE TILTAK   

 

TILTAK 13: Sørge for at ansatte i Vesterålen og Lødingen har kjennskap til rutiner ved vold i nære relasjoner 
Ansatte i kommunene skal kjenne til tiltaksplanen mot vold i nære relasjoner og «grunnleggende guide og 
rutiner for ansatte» 
Ansvar: Ledere 
 
TILTAK 14: Øke kompetansen hos ansatte i Vesterålen og Lødingen om vold i nære relasjoner gjennom teori- 
og praksisbasert undervisning.  
Det utvikles et interkommunalt kompetansehevingsplan med fokus på vold i nære relasjoner. 
Ansvar:  
 
TILTAK 15: Ansatte som jobber med barn i Vesterålskommunene og Lødingen skal gjennomføre e-
læringskurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn» utviklet av RVTS. 
Fastleger og legevaktsleger gjennomfører nettkurs iht. akuttmedisinforskriften (evt. e-læringskurset ovenfor 
dersom dette godkjennes som alternativ) Husk nytilsatte. Etablere rutiner for opplæring og vedlikehold av e-
læringskurset. 
Ansvar: 
 
TILTAK 16: Informasjonsmateriell om vold i nære relasjoner til innbyggerne gjøres tilgjengelig på 
kommunenes hjemmeside. 
Ansvar:  
 
 
HJELPETILTAK  

 

TILTAK 17: Barneansvarlig i avd. psykisk helse og rus 
Det opprettes barneansvarlig i tjeneste for psykisk helse og rus for å påse at barn av psykisk syke eller/og 
rusmisbrukere får nødvendig informasjon og oppfølging. 
Ansvar: Ledere 
 
TILTAK 18: Kommunene har et fast team med kompetanse på feltet som tar imot 
henvendelser/konsultasjoner på alle typer voldsproblematikk 
Teamet møtes til faste tider, og teamets medlemmer kan kontaktes ved akutte hendelser for veiledning. 
Ansvar: Leder av teamet 
 
TILTAK 19: Prosedyrer/rutiner ved trusler om vold utarbeides i alle tjenester og gjøres tilgjengelig for alle 
ansatte. 
Prosedyrene/rutinene gås igjennom årlig og ligger tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem – det er utviklet en 
felles «grunnleggende guide for ansatte» i alle kommunene for lik praksis iht. interkommunale tjenester og 
riktig tjenestevei. 
Ansvar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røde varselsflagg – Kripos meldte i 2017 om 36 alvorlige voldssaker mot små barn. Disse omhandlet grov 
og dødelig vold mot små barn. Oppfordringen til Kripos er at alle som er i kontakt med barn må være 
flinkere til å se etter «røde varselsflagg» og melde ifra dersom man er bekymret.
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HENVISNINGER OG KILDER  
 

 

Et liv uten vold: https://www.regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-2017_et-
liv-uten-vold.pdf  
NOU2017:12 Svikt og svik: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/sec1  
Prop 12S. Opptrappingsplan mot vold og overgrep: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f53d8d6717d84613b9f0fc87deab516f/no/pdfs/prp201620170012000dddpdfs.p
df  
Små vitner til vold: https://atv-stiftelsen.no/wp-content/uploads/2017/03/sma-vitner-til-vold.pdf  
En god barndom varer livet ut: www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/foa/bld_overgrep_web.pdf  
Vold og voldtekt i Norge: www.nkvts.no/content/uploads/2015/11/vold_og_voldtekt_i_norge.pdf  
Isdal, Per. 2000, Meningen med volden 
Pape, H, 2003. Vold og Krenkelser i unge menneskers parforhold. Tidsskrift i den norske legeforening. 
Istanbulkonvensjonen «Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i 
nære relasjoner», Council of Europe. 
Alvorlig vold mot små barn, Kripos  
Mishandlingsbestemmelsen, Politihøgskolen 
Ungdomserfaringer med vold og overgrep i oppveksten, NKVTS.   

 
 

 
 
 

 
 

Takk for at du har lest denne planen og at du utgjør en stor forskjell i andres liv! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    Inspirasjon er hentet fra, og rettes med takk til 

 Justis- og politidepartementet, Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner   
 Ferder Kommune, Tiltaksplan vold i nære relasjoner 
 Aurskog-Høland, Sørum og Fet kommune, Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 Stine Sofies Stiftelse, Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv  
 Stiftelsen Tryggere og Dixi ressurssenter, faghefte Vold og seksuelle overgrep blant ungdom 
 Politiet/Oslo kommune, Samhandlingsrutine vold og seksuelle overgrep mot barn 
 Politiet/Nedre Eiker kommune, vold i nære relasjoner- det angår oss alle 
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VARSLINGSNUMRE OG NYTTIGE TELEFONUMRE 

 
Politi 
02 800 (hele døgnet) 
 
Sortland lensmannskontor  
75 58 90 00 (Kl. 09.00 – 14.00) 
 
Vesterålen Barnevern 
761 08 100 
Kl. 08.00 – 15.30 
Ved akutt behov for hjelp fra barnevernet kan du ringe 979 93 800 utenom kontortid, både på hverdager og i helger 
 
Alarmtelefonen for barn og unge 
116 111 
Hverdager kl.15.00 – 08.00 og hele døgnet i helger 
 
VO-Linjen (Hjelpelinje ved Vold og overgrep) 
116 006 hele døgnet 
 
Stiftelsen Tryggere  
90 74 18 22  
Hverdager kl. 08.00 – 15.30 
 
Lofoten og Vesterålen familievernkontor 
46 61 56 60  
Hverdager 09.00-13.00  
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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. 
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2020/2125-17 
Saksbehandler: Gundar Jakobsen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
37/21 06.05.2021 Formannskapet 

36/21 
 
 

17.06.2021 Kommunestyret 

 
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. 
 

Bakgrunn for saken 
 

Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) er et interkommunalt samarbeid etter den gamle 
kommunelovens § 27 om interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid der Bø 
kommune er en av deltakerne i samarbeidet. For Bø kommune bidrar samarbeidet med 
rådgivning og kompetanseheving til våre ansatte. Som en del av samarbeidet har vi tilgang til 
noen meter arkivhyller i Bodø. Dette videreselger Bø kommune til andre deltakerkommuner 
i samarbeidet da Bø kommune oppbevarer eget arkivmateriale lokalt. 

Kommuneloven ble kunngjort 22.06.2018 og trådte i kraft høsten 2019, etter hvert som 
kommunestyrene ble konstituert denne høsten. Endringen omfatter blant annet § 27 om 
interkommunale samarbeid, som nå omhandler lovlighetskontroll. Som følge av dette må 
IKANs hjemmelsgrunnlag endres i hht. overgangsreglene i kommuneloven, § 31-2. 

Her heter det at «Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt 
styre etter § 27 i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må 
være omdannet til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt 
oppgavefellesskap (KO) etter § 19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i 
loven her trer i kraft. De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle 
deltakerkommunene skal selv treffe vedtak om omdanning etter første ledd og vedta 
samarbeidsavtalen.(…)» 
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Vedtak i styret for IKAN, sak 21/06: 

1. Interkommunalt arkiv Nordland, organisert etter tidligere kommunelovs § 27 om 
interkommunalt samarbeid, omdannes til kommunalt oppgavefelleskap etter den 
nye kommuneloven, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19.4. Omdanningen og 
ny samarbeidsavtale skal vedtas av det enkelte kommunestyre. 

Representantskapet er det øverste organet i oppgavefellesskapet, jfr. § 19-3. 
Medlemmene i representantskapet velges for fire år av det enkelte kommunestyre. 
Nåværende styre og representantskap gjelder fortsatt etter omdanningen. Nyvalg 
skjer etter tidsløpet i nåværende organisering. Representantskapet består av ett 
medlem med varamedlem fra hver deltakerkommune. Representantskapet velger 
styre på det årlige representantskapsmøtet. Representantskapet velger leder og 
nestleder. 

2. Oppgavefelleskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefelleskap, jfr. § 
19-1. Det nye navnet blir Kommunalt oppgavefelleskap arkiv i Nordland med 
kortversjonen KOAN. 

3. Ny samarbeidsavtale som inneholder de punkt som framkommer av kommunelovens 
§ 19-4, godkjennes av styret og oversendes deltakerkommunene for endelig 
godkjenning i kommunestyrene. 

4. Representantskapet fastsetter selv de endringer ut over samarbeidsavtalen som 
gjelder andre forhold enn de som er nevnt § 19-4, 4. ledd, - f.eks. reglement for 
styret. 

5. Brev sendes kommunene med anmodning om at kommunestyret vedtar endringen 
snarest mulig. Med brevet sendes ny samarbeidsavtale til godkjenning samt et 
forslag til saksframlegg til kommunestyret. 

 

Vurdering 
 
Endringen medfører liten endring fra nåværende struktur, bortsett fra tydeliggjøring av 
oppsett av samarbeidsavtale og hvilke punkt som skal inngå i denne. Representantskapet 
vedtar om det skal settes opp regelverk ut over bestemmelsene i samarbeidsavtalen. 
Nåværende styre og representantskap blir ikke endret som følge av lovendringen. 
Representantskapets medlemmer byttes ut ettersom deltakerkommunene gjør sine valg i 
det tidsløpet vi allerede er i. Endringen har for øvrig ingen påvirkning på kontingenten. 

 
 
 

Straume 21.4.21 
 
 

Gundar Jakobsen 
Rådmann
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/513-2 
Saksbehandler: Gundar Jakobsen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
  Formannskapet 

37/21 
 
 

17.06.2021 Kommunestyret 

 
Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Forslag til vedtak 
 

Ny selskapsavtale pr 1.1.21 for KomRev Nord IKS godkjennes. 

 

Bakgrunn for saken 
 

KomRev NORD IKS sin strategi er å bygge et solid selskap gjennom å få flere eiere. Dette vil 
styrke kompetansen i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til alle våre eiere. 

Det er derfor hyggelig å meddele at flere kommunestyrer har vedtatt at de ønsker å bli eier 
av KomRev NORD IKS. De to kommunene som ønsker å bli tatt opp som eiere er: 

• Sør-Varanger kommune 

• Nesseby kommune 

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. 
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. 
Med bakgrunn i dette ber vi om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i 
kommunestyret med følgende innstilling: 

 
 
Vedlegg: 
1. Ny selskapsavtale 1.1.2021.pdf 

 
 

Straume 4.6.21 
 
 

Gundar Jakobsen 
Rådmann 
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SELSKAPSAVTALE 

for KomRev NORD IKS 
 

§ 1 Selskapet 
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. 

januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens § 

4. 

Selskapet har følgende deltakere pr 1.1.2021: 
Nordland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Balsfjord kommune 

Bardu kommune 

Berlevåg kommune 

Bø kommune 

Dyrøy kommune 

Evenes kommune 

Flakstad kommune 

Gamvik kommune 

Gratangen kommune 

Harstad kommune 

Hemnes kommune 

Ibestad kommune 

Karlsøy kommune 

Kvæfjord kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Lavangen kommune 

Lebesby kommune 

Lyngen kommune 

Lødingen kommune 

Moskenes kommune 

Målselv kommune 

Narvik kommune 

Nesseby kommune 

Nordreisa kommune 

Røst kommune 

Salangen kommune 

Senja kommune 

Skjervøy kommune 

Sortland kommune 

Storfjord kommune 

Sørreisa kommune 

Sør-Varanger kommune  

Tana kommune 

Tjeldsund kommune 

Tromsø kommune 

Vardø kommune 

Vestvågøy kommune 

Værøy kommune 

Vågan kommune 
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KomRev NORD IKS – selskapsavtale 

Side 2 av 7 
 

 

 

§ 2 Rettslig status 
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.  

 

 

§ 3 Hovedkontor 
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune. 

 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde 
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. 

 

KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 

om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan 

også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 

 

Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre 

revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.    

 

Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og 

samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og 

kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning. 

 

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. 

 

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 

 

 

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 764 709,- 

seksmillioner syvhundre og sekstifiretusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital. 

 

 

Nordland fylkeskommune eier 14,78 % av selskapet 

Troms og Finnmark fylkeskommune eier 14,78 % av selskapet 

Balsfjord kommune eier 1,65   % av selskapet 

Bardu kommune eier 1,03   % av selskapet 

Berlevåg kommune eier 0,52   % av selskapet 

Bø kommune eier 0,92   % av selskapet 

Dyrøy kommune eier 0,52   % av selskapet 

Evenes kommune eier 0,67   % av selskapet 

Flakstad kommune eier 0,59   % av selskapet 

Gamvik kommune eier 0,52   % av selskapet 

Gratangen kommune eier 0,52   % av selskapet 

Harstad kommune eier 6,75   % av selskapet 

Hemnes kommune eier 1,26   % av selskapet 

Ibestad kommune eier 0,59   % av selskapet 

Karlsøy kommune eier 0,72   % av selskapet 

Kvæfjord kommune eier 0,92   % av selskapet 

Kvænangen kommune eier 0,42   % av selskapet 

Kåfjord kommune eier 0,69   % av selskapet 

Lavangen kommune eier 0,44   % av selskapet 
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Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. 

 

 

 

§ 6 Organisering av selskapet 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Daglig leder 

 

 

 

§ 7 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner 

velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 

 

Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 

representant hver i representantskapet. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse 

representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 
 

 

 

 

 

Lebesby kommune eier 0,52   % av selskapet 

Lyngen kommune eier 0,93   % av selskapet 

Lødingen kommune eier 0,67   % av selskapet 

Moskenes kommune eier 0,52   % av selskapet 

Målselv kommune eier 2,00   % av selskapet 

Narvik kommune eier 4,66   % av selskapet 

Nesseby kommune eier 0,52   % av selskapet 

Nordreisa kommune eier 1,39   % av selskapet 

Røst kommune eier 0,30   % av selskapet 

Salangen kommune eier 0,89   % av selskapet 

Senja kommune eier 4,37   % av selskapet 

Skjervøy kommune eier 0,88   % av selskapet 

Sortland kommune eier 2,75   % av selskapet 

Storfjord kommune eier 0,54   % av selskapet 

Sørreisa kommune eier 0,96   % av selskapet 

Sør-Varanger kommune eier 2,73   % av selskapet 

Tana kommune eier 0,96   % av selskapet 

Tjeldsund kommune eier 1,63   % av selskapet 

Tromsø kommune eier 17,70 % av selskapet 

Vardø kommune eier 0,89   % av selskapet 

Vestvågøy kommune eier 2,96   % av selskapet 

Værøy kommune eier 0,37   % av selskapet 

Vågan kommune eier 2,59   % av selskapet 
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§ 8 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet. 

Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en 

saksliste. 

 

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.: 

• Valg av leder i representantskapet 

• Valg av nestleder i representantskapet 

• Valg av valgkomite 

• Valg av revisor 

 

I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding og regnskap 

2. Valg til styret (se § 9 – Styret) 

3. Godtgjørelse til tillitsvalgte 

4. Overordnede mål og retningslinjer for driften 

5. Budsjettforutsetninger og rammer 

6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen 

og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to 

ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om 

representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 

leder har møte og talerett.  

 

Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til 

styret.   

 

 

§ 9 Styret 
Styret i selskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 6 styremedlemmer og 3 

varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og 

styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges 

hvert år. 

 

Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om 

interkommunale selskaper § 10 åttende ledd. 

 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet velger styreleder og nestleder. 

 

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets 

formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og 

skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt. 

 

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid 

ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av 

daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 

 

§ 10 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 

skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

Protokollen underskrives av styrets medlemmer.    

 

 

§ 11 Daglig leder 
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret. 

 

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 

representantskapet.  

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 

møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.  

 

 

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 

om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 

som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret skal sørge for at 

representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige 

disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 13 Personvern og offentlighetsloven  
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal 

gjelde for selskapet. 

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Jf. selskapsavtalen § 20.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.  

 

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og 

årsbudsjett. 

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. 

Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne 

gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte 

budsjettrammer for selskapet. 
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Budsjettet skal følge forskrift 17. 12 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper. 

 

 

§ 15 Låneopptak og garantistillelse  
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000. 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 

forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

 

§ 16 Arbeidsgiveransvar  
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 

virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold 

til styret.  

 

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som 

gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor. 

 

Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  

 

 

§ 17 Personalreglement  
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.   

 

 

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger  
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har 

fastsatt rammen.  

 

Styret fastsetter daglig leders lønn. 

 

 

§ 19 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til 

enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 20 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. 

Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.   
Revisor velges av representantskapet.  

 

 

§ 21 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper. 

 

 

§ 22 Uttreden og oppløsning  
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 

ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av 

egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5. 
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Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp 

sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale 

selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.  

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 

oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale 

selskaper §§ 30 og 32. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

§ 23 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 

det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer 

som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.   

 

 

§ 24 Øvrige bestemmelser  
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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Forord 
 
I det følgende legger rådmannen frem årsrapport på drift, aktivitet og resultat for 2020. 

Rapporten inneholder både en pliktig årsberetning iht. regnskapsforskriften og i tillegg årsrapport fra 
etatene. Året 2020 ble i stor grad preget av Corona pandemien, men driften har likevel i hovedsak blitt 
gjennomført som planlagt.  Driftsutgiftene i en del av etatene har vært for høye i forhold til vedtatt 
budsjett, men samlet berges kommunen økonomisk av ekstraordinært utbytte fra Vesterålskraft, lavere 
kostnader til lønnsoppgjøret og høyere utbetaling fra Havbruksfondet enn forutsatt. På grunn av lavere 
pensjonsutgifter enn budsjettert kommer også etatene bedre ut regnskapsmessig i 2020 enn varslet i 
tertialrapportene. Lavere pensjonsutgift påvirker kommunens resultat i 2020 i liten grad, men vil ha noe 
betydning for økonomiplanperioden. 

I et utfordrende Corona år har alle ansatte stått på og bidratt til lavt smittepress i barnehager, 
skoler, helse og omsorg og i kommunen for øvrig, uten at dette har godt ut over kommunens tjenester 
til innbyggerne.  

Sammendrag 
 
Det ble et netto driftsresultat for 2020 på 18.289 mill. Sum disposisjonsfond viser 17.604 mill. kroner 
ved årsslutt 2020, men av disse er ca. 3.5 mill. kroner tidligere vedtatt disponert til bredbånd utbygging, 
slik at der er reelt 14,1 mill. kroner disponibelt. 

Årsresultatet vurderes som relativt greit, der etatene endte opp med et samlet mindreforbruk på 2,867 
mill. 

Mindreforbruket for etatene er i hovedsak relatert til 2 forhold: lavere pensjonsutgifter på 13,34 mill. 
samt lavere arbeidsgiveravgift på 2,67 mill. 

Videre avvik på de ulike tjenesteområdene, er kommentert under de enkelte etatene. 

Det må også gjøres oppmerksom på økte kostnader til resurskrevende brukere i 2020, i tillegg til at 
helseetaten startet året med og å dekke inn 1,5 mill. i mindre statstilskudd enn forutsatt i 2019. Det ble 
også uforutsette kostnader i 2020 til Covid 19 på 2,7 mill. noe etatene er blitt belastet med gjennom 
året. 

I regnskapet på felles finanser føres motposten for de reduserte pensjonskostnadene i etatene, noe som 
nuller ut besparelsen på pensjon for kommunen som sådan. 

Premieavviket var budsjettert med en inntekt på 15,9 mill., som i regnskapet ble redusert med 14,3 
mill., slik at inntekten endte opp på 1,6 mill. 

Hovedårsakene for det positive driftsresultat for kommunen på 18,289 mill. er følgende forhold: 

·  Ekstraordinært utbytte fra Vesterålskraft + 18,3 mill. (ikke regulert i budsjett, pga avklaring av 
regnskapsføring) 

·  Havbruksfond midler + 3,1 mill. 

 · Netto finansutgifter (renteutgifter/avdrag) -1,12 mill. (Besparelse) 
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Samlet utgjør dette + 22,5 mill. kroner. 

Bø kommune hadde ved regnskapsavslutningen 31.12.20 en samlet langsiktig lånegjeld på 320,4 mill. 
kroner. Inkludert i denne gjelden ligger formidlingslån fra Husbanken og lån til selvfinansierende 
tjenester (vann/avløp). Tilsvarende var lånegjelden 303,6 mill. kroner per 31.12.19. Kommune har også i 
tillegg 33 mill. i kassekreditt. 

I hht kommunelovens §14-1 skal kommunen forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen 
blir ivaretatt over tid. 
 
Et viktig nøkkeltall som er med på å vise om kommunelovens krav er oppfylt, er netto driftsresultat. 
Driftsresultatet skal være tilstrekkelig til å dekke renter og avdrag på lån samt nødvendige avsetninger. 
Netto driftsresultat ble 18,289 mill. Anbefalingen er et netto driftsresultat på minimum 1.75% av 
driftsinntektene. Bø kommune har ikke vedtatt noen mål for minimum % 

Likestilling 
 
Det er et forskriftsmessig krav om at årsberetningen skal inneholde et punkt om likestilling. 

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, § 1 fremgår at lovens formål er å fremme likestilling 
og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like 
muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig 
sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte 
funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes. 

Bø kommune arbeider aktivt for å oppfylle lovens formål innenfor gitte rammer, både med hensyn til 
utøvende personalpolitikk og når det gjelder tilrettelegging gjennom universell utforming i virksomheten. 

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i kjønnssammensetningen i Bø kommune siste år. Innen skole-
barnehagesektoren er det overrepresentasjon av fast ansatte kvinner. Det samme gjelder for 
helsesektoren, mens det for teknisk etat er en sterk overrepresentasjon av menn. Innenfor kultur- og 
næringsetaten er det overrepresentasjon av kvinner, og det samme gjelder for sentral-administrasjonen. 
Rådmannens ledergruppe var sammensatt av 2 kvinner og 6 menn ved utgangen av 2020. 

Tabellen nedenfor viser antall fast ansatte i de ulike sektorene og %-vis kjønnsfordeling mellom kvinner 
og menn. 

Sektor Antall ansatte Antall årsverk %-andel kvinner %-andel menn 
Sentraladministrasjon 14 12,30 71,43 28,57 
Helse/omsorg 168 120,02 88,10 11.90 
Skole/barnehage 82 70,23 87,80 12,20 
Kultur/næring 13 7,91 69,23 30,77 
Teknisk 29 12,49 6,90 93,10 
NAV 2 1,90 100,00 0,00 
Bø kommune 308 224,85 78,90 21,10 

Kjønnsulikhetene handler om strukturelle forhold i norsk arbeidsliv, som det er utfordrende å ta tak i all 
den tid vi har få ledige stillinger, og det nesten uten unntak er det overrepresenterte kjønn som 
dominerer, også blant kvalifiserte søkerne. Aktivt integreringsarbeid med god språkopplæring har bidratt 
til økt andel tilsettinger av personer med annen etnisk bakgrunn, og da spesielt innenfor helsesektoren. 
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HMS 
 
Helse, miljø og sikkerhet 

Avviksbehandling 

Internt forbedringsarbeid drives gjennom kommunens internkontrollsystem (COMPILO). I dette systemet 
er avviksbehandling den viktigste faktoren for å kunne utvikle og forbedre rutiner og tjenestekvalitet. I 
2020 ble det meldt til sammen 57 avvik med slik fordeling: 

Behandling Antall 
Lukket 45 
Fortsatt under behandling 12 
Hovedkategori   
Tjeneste/bruker 24 
HMS 19 
Organisasjon/internt 14 
Alvorlighet   
Lav 1 
Middels 18 
Høy 38 
Tiltak   
Avvik med 3 tiltak 0 
Avvik med 2 tiltak 1 
Avvik med 1 tiltak 9 
Avvik med 0 tiltak 47 

  

Det er registrert nedgang i antall meldte avvik sammenlignet med 2019 på 33 %. Rådmannen er av den 
oppfatning at det er en viss underrapportering av brudd på de lover, regler, retningslinjer og interne 
rutiner som gjelder i virksomheten, noe som reduserer forbedrings- potensialet. Det kan være ulike 
årsaker til dette, men hovedårsaken antas å være at Korona-pandemien har tatt mye fokus og ressurser. 
Det er viktig med god opplæring og informasjon om betydningen av internt kvalitetsarbeid. Bø kommune 
har nå fått integrert ny versjon av kvalitetssystemet, og alle ledere på ulike nivå har fått opplæring. 
Rådmannen vil fremover ha fokus på kvalitetsforbedring gjennom rapportering av avvik. 

Avviksbehandling følger organisasjonsstrukturen og skjer på lavest mulig nivå. Alle sektorer og avdelinger 
er anbefalt å ha avviksrapportering som fast post på agendaen i interne personalmøter. Alle avvik som 
ikke er behandlet og lukket på underordnet nivå blir tatt opp til behandling i rådmannens ledergruppe 
som fast post på ledermøter. 

  

 

Arbeidsmiljø 
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Arbeidsmiljøutvalget har i løpet av 2020 avviklet 2 møter med behandling av 11 saker. I tillegg ble til 
sammen 13 referatsaker/tema drøftet i utvalget. Arbeidsmiljøutvalget har hovedsakelig hatt fokus på 
sykefraværsoppfølging, HMS-avvik og prosedyrer/retningslinjer på systemnivå, samt utbyggingen av 
aktivitetssenter for hjemmeboende demente på Bøheimen. Som faste saker i møtene, behandles også 
overordnede planer innen personalområdet, årsplaner og rapporter. 

Vernetjenesten er organisert med i alt 8 verneområder, med egne valgte verneombud. Av disse er det 
valgt hovedverneombud som er fast medlem av Arbeidsmiljøutvalget.  Verneombudene har 
hovedsakelig vært engasjert i utbyggingsprosjektet, gjennomføring av vernerunder og 
arbeidsmiljøkartlegginger. Det er avviklet 1 felles informasjonsmøte med verneombudsgruppen. 

AKAN-utvalget som underutvalg av AMU er revitalisert, men det har ikke vært saker til behandling i 2020. 
Akan-kontakten har ikke blitt kontaktet i saker som bryter med interne rusmiddelpolitiske retningslinjer 
for Bø kommune med tilhørende prosedyrer og maler. Dette tas som et positivt tegn på at strenge krav 
til et rusfritt arbeidsmiljø følges opp i organisasjonen. 

Kommunens rusmiddelpolitikk er ment å støtte opp om tiltak for å hjelpe tilsatte som måtte havne i en 
avhengighetssituasjon, eller hvor alkohol eller andre rusmidler samt spillavhengighet påvirker 
arbeidsinnsats og produktivitet. 

Personal 
 
Personaladministrativt planarbeid 

Innenfor det personaladministrative området utarbeides det årlig kompetanseplan med konkrete forslag 
fra sektorene på ønsket kompetanseutvikling. Kompetanseplaner fra alle kommuner i Vesterålen 
samordnes i regionrådets kompetanseutvalg, og prioriterte tiltak gjennomføres av regionalt 
kompetansekontor (RKK). Disse fellestiltakene er kostnadsbesparende og et viktig bidrag for å nå 
kommunens mål om kompetanseutvikling og bedre tjenestekvalitet. 

Det regionale kompetansekontoret har hatt, og har en viktig rolle i kompetanseutviklingen av kommunalt 
ansatte i regionen. Skoleutvikling i Vesterålen (fagfornyelsen), en rekke fagkurs innen helse-/omsorg og 
lederutdanning har vært sentrale satsningsområder i 2020. Korona-pandemien har naturligvis lagt 
begrensninger på kursaktiviteten, men det har vært jobbet godt med å gjennomføre kurs over digitale 
plattformer. 

Overordnede planer innenfor helse-, miljø og sikkerhet (HMS) utarbeides årlig, og følges opp gjennom 
understøttende planer på avdelingsnivå. Rådmannen har inntrykk av at dette fungerer bra, men det ligger 
fortsatt en utfordring i å forbedre rapporteringsrutinene mot rådmannsnivå. Dette følges kontinuerlig opp 
i rådmannens ledergruppe med sikte på en tettere oppfølging, som dermed kan bidra til å sikre at tiltak 
gjennomføres som planlagt. 

Det er i løpet av 2020 foretatt revisjon av overordnede plandokumenter som personal- og lønns-politisk 
plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer for ansatte i Bø kommune. 

Høy etisk standard: God etisk standard på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at 
innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Bø kommune har utarbeidet egne etiske retningslinjer sist revidert 
i 2020. Disse omfatter, informasjonssikkerhet, lojalitet i forhold til politiske vedtak, vi mottar ikke 
personlige fordeler, vi tar avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering, vi viser romslighet i forhold 
til andres særtrekk, vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av energibruk og klimautslipp, vi følger 
regelverk om innkjøp og inngåtte rammeavtaler. Den etiske plattformen gjelder for alle ansatte og 
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folkevalgte i Bø kommune, og skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra til å styrke 
kommunens omdømme, samt klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i vanskelige 
vurderinger. Som en følge av den etiske plattformen er det utarbeidet rutiner og prosedyrer for varsling 
av kritikkverdige forhold. 

Bø kommune har etter anbud inngått ny avtale Sør-Troms HMS for kjøp av bedrifts-helsetjenester. Årlig 
settes det opp samarbeidsavtale om hvilke BHT-tjenester kommunen forventer å gjøre seg nytte av. I 
tillegg til avtalte forutsigbare tjenester er det selvsagt anledning til å søke bistand fra BHT i saker hvor 
dette kan være formålstjenlig. 

Gjennom et systematisk målrettet HMS-arbeid, er det utarbeidet en rekke nye prosedyrer, og tidligere 
retningslinjer og reglementer er revidert i tråd med utvikling og endringer i lov- og avtaleverk innenfor 
arbeidsgiverområdet. Alle endringer gjøres i samarbeid med fagorganisasjonene og 
Arbeidsmiljøutvalget, og implementeres i organisasjonen gjennom kommunens internkontroll-system 
COMPILO. Dokumentasjonen er viktig i forhold til kravene i internkontrollforskriften, og dokumentbasen 
i COMPILO er til god støtte og hjelp for ledere ute i enhetene. 

  

Lokale lønnsforhandlinger 

I hovedoppgjøret 2020 ble det mellom Kommunenes Sentralforbund og fagorganisasjonens 
hovedsammenslutninger, avtalt sentrale lønnstillegg på 0,3 % som ble innarbeidet i lønns-systemet og 
utbetalt arbeidstakere uten formell lederfunksjon med virkning fra 1.9.2020. Lønnstillegg, lønnsglidning 
og lønnsoverheng utgjorde en årslønnsvekst på 1,7 % i tråd med det som ble avtalt for frontfagene. 

For definerte ledere og akademiske stillinger i Bø kommune gjennomføres det årlige lønnsforhandlinger 
uavhengig av sentrale oppgjør. Forhandlingene mellom Bø kommune, Forhandlingsutvalget og 
fagorganisasjonene, ble gjennomført høsten 2020 i en god atmosfære, og uten at det kom til brudd i 
forhandlingene. Partene ble raskt enige om et lønnstillegg for lederne på 0,3 % pr. 1.9.2020, noe som er 
helt i tråd med resultatet for de øvrige arbeidstakerne og i samsvar med tidligere praksis. 

  

Rekruttering 

Arbeidsstokken i Bø kommune er rimelig stabil, og det er generelt forholdsvis liten turnover. Likevel er 
det naturlig at arbeidstakere fra tid til annen søker nye utfordringer. Teknisk sjef Rune Dahl, Helse- og 
omsorgssjef Torodd Gustavsen, Næringskonsulent Preben Woll Bostad og Folkehelsekoordinator (50 %) 
Tina Paasche, har alle sagt opp sine stillinger i kommunen. 

De siste årene har kommunen lykkes i å rekruttere svært kompetente arbeidstakere som er tilflyttet 
kommunen, og som tjenestegjør i sentrale og viktige stillinger. Siste eksempel på dette, er tilsetting av 
næringskonsulent Lise Mangseth. Bø kommune ser ut til å være attraktiv, og det kan være at «det gode 
liv» i en distriktskommune er et egnet sted å skaffe seg ny erfaring. Det legges vekt på at «nytilsatte» 
skal finne seg godt til rette i arbeidsmiljøet og sosialt, slik at de blir værende og i enda større grad bidrar 
til utvikling i kommunen. 

I løpet av 2020 er det tilsatt 2 interne arbeidstakere på etatsledernivå; Andreas Andersen som teknisk 
sjef og Kurt Dahl som Helse- og omsorgssjef. I Kurt Dahls tidligere stilling som pleie- og omsorgsleder er 
Fred Hanssen tilsatt. I tillegg er Gro Henriksen tilsatt som leder av NAV-kontoret i Bø, en statlig stilling 
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som er kombinert med 50 % kommunal finansiering. I skrivende stund er det ledige stillinger som 
folkehelsekoordinator i 100 % stilling etter kommunestyrets budsjettvedtak, ingeniør kommunalteknikk 
etter Andreas Andersen og ny stilling som IKT-konsulent. Tilsettinger forventes i løpet av 1. kvartal 2021. 

Bø kommune vedtok i juni 2019 nye rekrutteringstiltak som tilsettingsmyndigheten kan iverksette når 
det er vanskelig å få rekruttert kvalifisert personell. Tiltakene er rettet mot stipendordning for 
«Bøfjerdinger» under høyskoleutdanning, lønnet permisjon for tilsatte som tar desentralisert 
høyskoleutdanning og lønnspåslag for ferdig utdannede innen høyskolegruppen. Vi har tro på at 
tiltakene har effekt og bidrar til å skaffe kvalifisert arbeidskraft til kommunen, men i denne 
sammenheng er det like viktig å være konkurransedyktig i et felles arbeidsmarked i Vesterålen. 

Bø kommune har tidligere og i likhet med andre kommuner, hatt vanskeligheter med å rekruttere 
sykepleiere. Situasjonen er fortsatt vanskelig, og i skrivende stund har kommunen 2 ledige 
sykepleierstillinger. Det foretas kontinuerlige disponeringer av kvalifiserte sykepleiere i forhold til en 
mest mulig forsvarlig drift. Det er imidlertid begrensede ressurser til å delta i utviklingsprosjekt som 
eksempelvis innføring av velferdsteknologi. 

Arbeidskraftbehovet innen skole- og helse/omsorgssektoren løses gjennom omplasseringer i tråd med 
de nedstyringsbehov som ligger i vedtatt budsjett for 2021. 

Størst rekrutteringsutfordring har kommunen i barnehagesektoren, hvor det er 7 fagarbeidere som har 
dispensasjon for å tjenestegjøre i stillinger som barnehagelærere (pedagogiske ledere). På litt sikt vil 
situasjonen bli bedre ettersom kommunen har iverksatt rekrutteringstiltak for 2 «bøfjerdinger» som har 
fått innvilget stipend, og 2 fast ansatte assistenter med nødvendig permisjon med lønn; alle disse 4 
under utdanning som barnehagelærer. Det vises for øvrig til kommentarer under 
skole/barnehagekapittelet. 

Sykefravær 
 
    
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 
Sykefravær 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens sykefravær så langt tilbake vi har tilgjengelige data. 

Periode Korttidsfravær 

(Arbeidsgiverperioden) 

Langtidsfravær 

(Utover 16 dager) 

Totalt fravær 

2010     7,1 
2011     9,4 
2012     9,4 
2013     8,9 
2014 (2. halvår)     9,41 
2015 2,07 6,84 8,92 
2016 2,14 6,47 8,61 
2017 2,14 8,82 10,96 
2018 1,82 7,49 9,31 
2019 1,72 8,71 10,43 
2020 2,01 9,76 11,77 
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Sammenlignet med 2019 viser sykefraværet samlet for 2020, en negativ økning på 1,34 %-poeng. 
Sykefraværet i Bø kommune er ikke spesielt høyt i sammenligning med øvrige kommuner i 
Vesterålsregionen. 

Det er positivt å registrere at korttidssykefraværet (arbeidsgiverperioden) fortsatt holder samme lave 
tendens som tidligere. Korttidsfraværet ligger på et akseptabelt lavt nivå, noe som kan være en indikator 
på at fravær i svært liten, eller ingen grad kan relateres til det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Det registreres store variasjoner i sykefraværet avdelingene imellom. Den største utfordringen ligger i et 
høyt langtidsfravær, og da spesielt innen pleie- og omsorgssektoren. Fravær som følge av kroniske 
lidelser, hvor hovedtyngden av legemeldt langtidsfravær er muskel- og skjelettlidelser, er det vanskelig å 
gjøre noe med. Dette kan illustreres ved at kommunen har fått innvilget fritak for sykelønn i 
arbeidsgiverperioden i ca. 40 tilfeller. 

Det arbeides kontinuerlig og godt med sykefraværsoppfølging i organisasjonen, både i forhold til 
praktisering av gjeldende rutiner for oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingstiltak og forebyggende 
arbeid i form av kompetanseheving og samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt. Planlagte 
kompetansetiltak i sykefraværsoppfølgingen 2020 og hittil i 2021 er utsatt inntil videre på grunn av 
Korona-pandemien. Rådmannen har likevel anmodet etatene om å holde fokus internt på avdelingene 
gjennom å vurdere tiltak, også på tvers av avdelinger, som kan få langtidssykemeldte tilbake i arbeid. 
Videre er det etablert ordning med en utvidet dialog med NAV (dialogmøte 3) før utløpet av 
sykelønnsperioden. 

Bø kommune har heldigvis vært forskånet fra større smitteutbrudd som følge av Covid-19 viruset. Det er 
vanskelig å fastslå hvilken innvirkning koronapandemien har hatt på sykefraværet. Man skulle tro at 
lavere terskel for å være hjemme med sykdomssymptomer ville ført til økt sykefravær, men økt fokus på 
hygiene og mindre sosial omgang har tilsvarende redusert fravær som følge av vanlig smittsom 
«omgangssyke». 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over sykepengerefusjoner og vikarutgifter knyttet til syke- fravær for 
2020. 

  

Ansvar Hele kommunen 1000 kroner 
17100 Sykepengerefusjon 11.131 
17102 Feriepenger av sykepenger    639 
17101 Refusjon fødselspenger  1.495 
  SUM refusjoner 13.265 
      
10207 Sykevikar med refusjon 4.917 
10208 Vikar ved fødselspermisjon   537 
10206 Vikar uten refusjon 1.508 
  SUM vikarer 6.962 
  + 22,25 % pensjon 1.540 
  + 5,1 % arbeidsgiveravgift    434 
  SUM 8.945 
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Konsekvensen av sykefraværet er først og fremst situasjonen for de som er sykemeldt, dernest antatt 
dårligere kvalitet på tjenestene, økt belastning på gjenværende bemanning, og økt administrativt 
merarbeid. Det er derfor etter rådmannens vurdering ingen ønskelig situasjon å drive for stramt i forhold 
til innleie av vikarer. Dette taler for at en må søke å skape balanse i økonomien med fortsatt høy 
oppmerksomhet rundt sykefraværsoppfølging og arbeidsnærvær. 

 

 

 

 

 

Investering 
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Investerings regnskapet for 2020 er avsluttet med en samlet underdekning på 445.000,- som må dekkes 
inn i 2021. 

Ikke ferdigstilte prosjekter i 2020, vil bli videreført til 2021, noen av disse er lagt inn i opprinnelig 
budsjett og hensynstatt for 2021, andre må eventuelt budsjett reguleres i løpet av 2021. 

  

854 Avløpspumpestasjon Straume 
Prosjektet var stort sett ferdigstilt i 2019, men sluttutbetalingen ble holdt tilbake på grunn av mindre 
mangler med bl.a. dokumentasjon. Dette er nå ferdigstilt og prosjektet avsluttet. 

881 Oppgradering saksbehandlingssystem 
Kommunens sak/arkiv-system ble skiftet ut med et helt nytt skybasert system som ble tatt i bruk i 2. 
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halvår 2020. 
Prosjektet er ferdigstilt. 

887 Nye ledninger og kummer 2018 
Dette prosjektet var egentlig avsluttet, men på grunn av en bokføringsfeil måtte det gjøres en 
korrigering mot selvkostfondet i 2020. Kommunestyret ble orientert om dette i sak 69/2020. 

888 Veilys 2020 
Dette prosjektet var siste del av pakken for å oppgradere gatelys i Bø kommune. Kommunen har 
finansiert strømskap og nye kabler, mens lysforeningene har dekket blant annet oppgradering til LED-lys 
samt bidratt med et formidabelt dugnadsarbeid. 
Prosjektet ble ferdigstilt ca. 177 tusen over budsjett. 

890 Friluftsgalleri - nytt sceneområde 
Prosjektet ble prosjektert og sendt på anbudskonkurranse i 2020. Kontrakt er signert og oppstart av 
arbeider til våren, med ferdigstillelse sommeren 2021. 

891 Tilbygg Bøheimen 
Prosjektet er ferdig utført, men tilskudd er ikke utbetalt enda fra Husbanken. Prosjektrapport 
oversendes Husbanken for godkjenning og utbetaling av tilskudd i 2021. 

893 Sykesignalanlegg 
Prosjektet ble ferdigstilt i 2020 innenfor rammen. 

897 Carport Bøheimen 
Prosjektet ble ferdigstilt i 2020 og carportene tatt i bruk av hjemmetjenesten. 

900 Oppgradering kommunale veier 2020 
Prosjektet ble vesentlig utvidet i forhold til opprinnelig budsjett, og det ble utført oppgraderinger på 
blant annet: Festhaugveien, Steinesjøveien, Skagenveien, Vinjesjøveien, Bøheimen, Rådhusveien, 
Nilsåsveien, og Øraveien. I tillegg ble det lagt ut grus og knust asfalt på flere veier. 

901 Trafikksikkerhetstiltak 2020 
Reguleringsplanene for gang- og sykkelveier Straumsjøen og Asterset er ferdigstilt. Grunnet 
kapasitetsmangel på teknisk ble det ikke utført flere tiltak i 2020, så ubrukte midler foreslås overført til 
2021. 

902 Oppgradering kommunale bygg 2020 
Prosjektet er en årlig rullering for å oppgradere kommunale bygg i henhold til tilstandsrapport. Det ble 
igangsatt en god del ekstra tiltak basert på korona-tilskuddet på 1,2 mill., men revisjonen gjorde oss 
oppmerksomme på at vi hadde mistolket kriteriene for tilskuddet og at dette ikke kunne brukes til 
allerede vedtatte prosjekter og tiltak som utføres med eget personell. I tillegg ble arbeidene med 
drenering rundt Bellevue mye dyrere enn antatt, slik at prosjektet totalt havnet på 1,69 mill. over 
budsjett. 

909 Vannledning Mårsund-Steinsvika 
Prosjektet med å legge ny hovedvannledning mellom Mårsund og Steinsvika ble ferdigstilt til sommeren 
i henhold til tidsplanen og innenfor totalrammen. 

910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset 
Prosjektering og anbudsdokumenter ble utarbeidet i 2020, men prosjektet stoppet opp når revisjonen 

132



Årsmelding 2020 

Side 12 av 71

gjorde kommunen oppmerksomme på at vi ikke kan låne penger til eller få momskompensasjon for 
tiltak til en gang- og sykkelvei langs fylkesvei, siden det er Fylkeskommunen som til slutt blir eier av 
denne. Dette er ikke avklart enda. 

915 Oppgradering brannstasjon 
Prosjektet ble ikke påbegynt i 2020 grunnet kapasitetsmangel på teknisk. 

916 VA-lager 
Prosjektet ble ikke påbegynt i 2020 grunnet kapasitetsmangel på teknisk. Det ble brukt et mindre beløp 
på å etablere en rømningsvei fra kontorene i 2. etasje siden dette er et absolutt krav fra myndighetene. 

917 Vaktbil Bø brann- og redningskorps 
Ny vaktbil ble anskaffet og tatt i bruk i 2020. 

918 Maskin kirkegård 
En liten maskin ble anskaffet for å lette manuelle arbeidsoppgaver for kirkegårdsarbeider og 
vaktmesterne. 

919 Ballbinger 
Prosjektet ble ikke gjennomført i 2020. 

920 Leie til eie 
Et prosjekt sammen med Husbanken hvor kommunen kjøper boliger og leier ut til særskilte søkere. 
Leien betaler ned lånet, og leier kan kjøpe boligen etter en viss tid. 

921 Radio for brannvesenet 
Nødnettradio og skjerm til brannvesenets tankvogn. 

922 Kystsoneplan Vesterålen 
Samarbeidsprosjekt med alle Vesterålskommunene i regi av regionrådet, for å utarbeide ny 
interkommunal kystsoneplan for havområdene.  

923 Visma nytt økonomisystem 
Samarbeidsprosjekt med flere andre Vesterålskommuner, hvor Øksnes var ansvarlig for anskaffelsen. 
Prosjektet har tatt lenger tid enn planlagt, og vil bli videreført i 2021. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Politikk og administrasjon 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
 Det vises til egen omtale av ny organisering under den generelle delen av årsmeldingen. 

Informasjonsteknologi (IKT) 

IT drift har forløpt stort sett som normalt i 2020. Fra mars 2020 har Koronapandemien medført mye ekstra 
arbeid innenfor IKT i tillegg til ordinær drift, gjennom etablering av ulike digitale plattformer bl.a. for 
politisk møtevirksomhet og interne arbeidsmøter, digital undervisning m.m.  

IKT-området er svært sårbart ved vakanser med kun 1 ansatt. Implementering av nye systemer og digitale 
løsninger krever styrking av IKT-ressursene samtidig som drift og vedlikehold av datasystemene skal 
ivaretas på en forsvarlig måte. Kommunestyret vedtok derfor i budsjettmøtet desember 2020 å opprette 
ny stilling som IKT-konsulent. Stillingen er kunngjort, men i skrivende stund er det ikke foretatt ansettelse 
i stillingen.  

Bø kommune har en frisk infrastruktur, og vi bruker ressurser på preventivt vedlikehold. Dette lønner seg 
på sikt. Med jamne mellomrom ruller vi ut/skifter maskiner og nettverksprodukter. På denne måten 
unngår kommunen store negative overraskelser. Felles programvare oppdateres jevnlig.  

IKT leder bruker en del tid på «backup» fordi det er viktig at slike rutiner er gode hvis uforutsette ting 
skulle skje. Det være seg virus- hackerangrep, skadelige programvarer etc. Aktiviteten på disse områdene 
har økt kraftig i omfang. 

Fellestjeneste  

Oppgavene innen fellestjenesten er varierte, og trivselen og samarbeidet er godt. Politisk sekretær 
fratrådte 1.7.2020 med pensjon, og fra 1.9.2020 ble oppgavene i politisk sekretariat (tidligere 
formannskapssekretær) tillagt fellestjenesten. Avdelingsleder for fellestjenesten fratrådte med pensjon 
november 2020, og avdelingen driftes nå med 4 årsverk; en reduksjon på 0,5 årsverk. 

Implementering av nytt saks-/arkivsystem (Elements) har vært ressurskrevende og belastende som følge 
av en rekke «barnesykdommer» og leverandørmøter. I tillegg til kundemottak, merkantile oppgaver, 
fakturering, ansvar for saks- og arkivsystem, arbeid knyttet til valg og boligformidling, har fellestjenesten 
ansvar for møteavviklingen til følgende utvalg: 

Arbeidsmiljøutvalg 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyre 
Valgnemnda 
Bistå kretsstemmestyrene ved behov 
Valgstyret 
Eldreråd 
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Rådet for funksjonshemmede 
Sakkyndig nemd skatt 
Klagenemnd for eiendomsskatt 
Personalutvalg.  

Møtegodtgjøring til deltakere i politiske møter blir utbetalt 1. gang pr. år. Godtgjøring for tap i inntekt 
blir utbetalt fortløpende.  

Fagleder for fellestjenesten blir rapportert inn til departement og direktorat som kommunens 
valgansvarlig. Ansvaret og arbeidsoppgaver krever spesiell sertifisering.  

  

Økonomi/lønn 

Arbeidsområdet inngår fra 1.9.2020 som en del av stabsavdelingen med hovedoppgaver som: 

 Lønnsutbetaling 
 Refusjon sykepenger m.v. 
 Budsjett/Regnskap 
 Innfordring 
 Arbeidsgiverkontroll 
 Eiendomsskatt 
 Forvaltning av startlån og næringslån. 

Til forvaltning av næringslån og startlån har vi inngått avtale med Øksnes kommune, og innfordring av 
formuesskatt og arbeidskontroll gjøres etter avtale med Bodø kommune. 

Tjenesteområdet omfatter nå 6 ansatte (inkl. økonomisjef) fordelt på 4.8 stillingshjemler som er 
tilknyttet arbeidsområdet. Bemanningen er redusert med 1,0 årsverk som følge av effektivisering.  

Avdelingens oppgaver ivaretas på en god måte innenfor gjeldende tidsfrister, lover, regler og avtaler. Å 
redusere stillingsvolumet samtidig som vi har påtatt oss flere oppgaver, gjør det likevel utfordrende. Vi er 
spesialiserte på de fleste områder, og derfor sårbare i forhold til fravær. Beredskap koster penger, så her 
vil risikovillighet måtte vurderes opp mot økonomi.    
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Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

1000-Politisk styring 2 489 2 537 2 485 -52 -2,1 % 
1001-Kontrollutvalget 180 180 254 73 28,9 % 
1002-Revisjon 584 615 641 26 4,1 % 
1003-Rådmannen 1 969 1 859 1 998 139 7,0 % 
1004-Økonomiavdelingen 4 092 4 046 3 922 -124 -3,2 % 
1005-Eiendomsskattekontoret 73 59 158 98 62,4 % 
1006-Eldrerådet 53 52 76 24 31,5 % 
1007-Diverse fellesutgifter 2 578 2 536 2 653 116 4,4 % 
1009-Kirkelige/religiøse formål 3 977 4 122 4 365 243 5,6 % 
1010-Ungdomsrådet 47 22 41 18 45,6 % 
1100-Fellestjenesten 2 969 2 565 2 841 276 9,7 % 
1101-Arbeidsmiljøutvalget 85 55 109 54 49,2 % 
1110-Felles It-utgifter 2 874 3 105 3 066 -39 -1,3 % 
Sum 21 971 21 753 22 608 854 3,8 % 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Avdelingen gikk med et overskudd på kr 854 494. 

Årsaken til dette er selvsagt satt sammen av mindre og større avvik på inntekter og utgifter. 

Lønnskostnadene hadde et mindre forbruk på 826 133 kr som refereres hovedsakelig til reduserte utgifter 
for pensjon. 

På utgiftssiden var der et mindre forbruk på 339 770,- men reduserte inntekter på inntektssiden 311 409 
utligner det mindre forbruket som var på utgiftssiden 

Bø og Malnes sogn 

Bø kommune har en tjenesteytingsavtale knyttet til kirka inkludert drift av kirkegårdene. 

For dette ble det i 2020 avsatt 4 365 472 kr i budsjettet, hvorav 1 340 472 kr var avsatt til drift av 
kirkegårdene og til kjøp av økonomitjenester. Kirkegårdsarbeidene utføres av Teknisk etat. I budsjettet 
framkommer derfor disse utgiftene som internsalg (inntekt) i Teknisk etats budsjett, mens utgiftene er 
budsjettert under Politikk og administrasjon.  

Regnskapet viser et overskudd på 243.352 kr, noe som skyldes mindre utgifter til kirkegårdsdriften 
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Skole- og barnehageetaten 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Generelt om driften av etaten i 2020 

  

I 2020 fikk alle som søkte barnehageplass tildelt plass, og alle grunnskoleelevene har fått skolegang. 
Tilbudet om leksehjelp i grunnskolen ble gitt til elever på 4. – 7. trinn. 

Vi har ikke bosatt flyktninger dette året. 

Det foreligger mer detaljerte årsmeldinger fra alle enhetene. 

Politiske vedtak                                                            

Ramma for skole og barnehageetaten har i 2020 vært på kr 53 191 070. Regnskapet viser et forbruk  på 
kr 49 545 896. 

Politiske saker som har angått etaten har vært: 

Sak 4/20- Dispensasjon fra utdanningskrav - Fsk 

Sak 5/20- Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning - Fsk 

Sak 26/20- Orientering om Ungdata undersøkelser – Fsk 

Sak 43/20- Personalressurs i skolen 

Covid-19 i oppvekstsektoren. 

2020 har vært et spesielt år på grunn av covid-19 pandemien. Hele landet stengte ned skoler og 
barnehagene fredag den 13.mars. Bø kommune var først ute i hele landet, og stengte ned tre dager før. I 
perioden fram til den 26. mars ble det gitt tilbud til barn som hadde foreldre med samfunnskritiske 
funksjoner. I barnehagene utgjorde dette tilbud til 21 barn og vi hadde 8 i SFO. Det ble også gitt tilbud i 
påsken til den samme gruppen. Skolene ga hjemmeundervisning til elevene, og elever med spesielle 
behov fikk tilbud om å komme på skolen. Vi hadde ingen smitte i Bø kommune i denne perioden.Resten 
av 2020 har vært sterkt preget av pandemien. Vi har brukt veldig mye tid på fortolkning av 
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smittevernregler, justert på beredskapsplaner og hatt møter i kriseberedskapsgruppa. Deltakelse på kurs 
og videreutdanning for lærere og barnehageansatte ble digitalt. Vi har også hatt stort fokus på renhold, 
og spesielt denne gruppa har gjort en viktig jobb. Møter i foreldreråd og andre samarbeidsorgan har 
vært færre enn før. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med smittevernoverlegen. De ansatte i sektoren 
har fått kursing og oppdatering hele veien for å være forberedt på utbrudd. I desember fikk en ansatt i 
en av barnehagene våre påvist smitte. Barnehagen måtte ikke stenge, og ingen flere ble smittet.  

Barnehagene 

Alle som søker ved hovedopptak får plass i en barnehage i Bø. Vi har også gitt plass til søknader som er 
kommet inn etter fristen. I de tilfellene dette har ført til bemanningsøkning har vi fått ekstra tildeling fra 
kommunestyret. I 2019 utgjorde dette 260 000 kr. 

Barn i barnehage 1. september 2019 og 2020: 

Barnehage  1. september 2019 1.september 2020 
Eidet  15 barn – 20 plasser 16 barn -24 plasser 
Straume  37 barn – 60 plasser 37 barn- 47 plasser 
Vinje  52 barn – 69 plasser  52 barn- 71 plasser 

  

Som dere ser av tabellen så har antall barn økt med ett fra 2019 til 2020. Antall plasser er redusert med 
7, Dette skyldes at vi har flere barn på storavdelingene enn før. Ett barn på lilleavdelingene teller to 
plasser. 

Alle barnehagene utarbeider sin egen årsplan som de arbeider etter i løpet av året. Planen tar 
utgangspunkt i »Rammeplanen for barnehagene« og de ulike fagområdene i denne. Måloppnåelsen i 
forhold til egen årsplan er OK. Barnehagene melder om ekstra mye jobbing med grensesetting, 
anerkjennelse og læring av regler og rutiner. 

Barnehagene har konferansetimer med foresatte minst to ganger i året, i tillegg til ulike arrangement der 
foresatte inviteres. Det vektlegges også å gi daglig informasjon til foresatte i hente og bringe situasjonen, 
samt at barnehagene lager egen månedsavis. 

En del barn i barnehagene får hjelp fra logoped og annen spesialpedagogisk hjelp Dette basert 
på  sakkyndige vurderinger fra PPD. Det gjennomføres også gruppeopplegg av forebyggende karakter bl.a. 
med fokus på å skape gode relasjoner og vennskap noe som bl.a. bidrar til forebygging av mobbing. 

Det pedagogiske personalet i barnehagene samarbeider med hverandre for å jobbe med felles 
utviklingsarbeid, og vi deltar på regionalt styrer- og ped.ledernettverk. Kommunen har fått prosjektmidler 
til  «Svømming i barnehagen» som har bidratt til et populært tiltak for de minste. 

Det arbeider kun kvinner i barnehagene i faste stillinger. Det mannlige kjønn har vært representert i noen 
barnehager i form av vikarer eller personell på ulike tiltak. Vi mangler syv stillinger med godkjent 
kompetanse som barnehagelærere. Dette løser vi på kort sikt med å gi dispensasjon til øvrige ansatte som 
jobber i barnehagene. Vi har nå fire barnehagelærere som tar utdanning som alle får tildelt 
rekrutteringstiltak i form av stipend, eller permisjon med lønn når de deltar på samlinger. Dette medfører 
bindingstid etter fullført utdanning. 
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Barnehagene samarbeidet med SFO i feriene. Dette ved at både personell og barna fra SFO er i 
barnehagen i perioder med få barn. Bakgrunnen for samarbeidet er å kunne ha helårsåpne barnehager 
og SFO. Eidet barnehage har et utvidet samarbeid med SFO. 

Avd. Bittelille på Vinje må fortsatt brukes. Dette skyldes flere barn enn tidligere prognose tilsa. 
Barnehagene er fortsatt godkjent som helsefremmende og trafikksikre barnehager. 

Det er meldt tre avvik fra barnehagene. som alle er lukket. Alle tre barnehagene melder om et godt 
arbeidsmiljø. 

  

Skolene 

Tabellen som følger gir en oversikt over ulike forhold på skolene: 

  Steine Straume Eidet Usk 

          

Antall elever pr 01.10.19 51 62 34 68 

Deling (Antall klasser) 4 4 3 3 

Antall årsverk undervisningspersonale pr.01.10.20 7,7 7,6 5,4 10,1 

Antall elever i SFO pr 01.10.20 15 22 12  x 

Antall elever som deltar på leksehjelp 4.- 7.trinn 3 12 1  x 

Antall to språklige elever 19 8 0  11 

Av dette antall elever med særskilt norskopplæring 12 7 0                          5 

Antall elever med vedtak om spesialundervisning 4 8 7                            6 

Antall møter i FAU 7   3 
             2    

                              1 

Antall møter i SU  1  0 0                             2 

Antall møter i skolemiljøutvalget 0                 0 0                            1 

Antall møter i elevrådet 9 8 3                             3 

Antall personer på tiltak (via NAV i deler av 2019) 1 0 0                                0 

Antall utplasserte fra videregående 0 0 0                                0 
Antall andre studenter 2 0 0 2 

Antall mobbesaker 0 3 0 2 

Antall voldssaker mot medelever Flere 0 0 0 

Antall voldssaker mot voksne Flere 0 0 0 

Antall elever som var med i elevbedrifter 12 0 0                             0 

Antall Avvik (Lukket) 0 7 0                                0 

Det er endringer i det totale elevtallet fra 2019 til 2020. Vi er totalt 215 elever i Bø kommune pr.1 
september 2020. Dette er en nedgang på 15 elever fra året før. Nedgangen merkes mest på Bø   U-skole. 
Skolen gikk ned fra fire klasser til tre klasser. Delingstallet for å dele en klasse på u- trinnet er 30 elever. 
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Andelen fremmedspråklige elever i grunnskolen er redusert. Dette er elever som har bakgrunn som 
flyktninger, familiegjenforente eller er barn av arbeidsinnvandrere. På Steine skole er nesten 35% av 
elevene fremmedspråklige. Noen av elevene på Steine skole får også morsmålsopplæring. 

11% av elevene våre har enkeltvedtak om spesialundervisning. Tallet er høyt, men det ligger på 
gjennomsnittet for Vesterålen. Assistentbehov for ca. 7 elever kommer i tillegg. Skolene melder om et 
godt samarbeide med PPD. 

Alle skolene skal ha et samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreutvalg (FAU). Det har vært 
noe redusert møteaktivitet i FAU /SU på grunn av Covid-19. 

Det er i 2020 registrert 5 mobbesaker i skolene som det er arbeidet med. I tillegg er det undersøkt flere 
saker som det ikke var nødvendig å gå videre med. Vi har nulltoleranse når det gjelder mobbing og 
krenkende adferd. Vi har i 2020 justert §9A planen vår, og alle som jobber i skolen vet hvordan de skal 
reagere hvis det oppstår en mobbesak. 

Bø kommune satser hardt på videreutdanning for lærere, der det gis tilskudd fra staten til utdanningen. 
I  2020 var det ni lærere som tok videreutdanning i norsk, matematikk, sam.fag, digital kompetanse og 
rådgivning. Staten dekker 37,5% permisjon, mens kommunene dekker reisekostnader og utgifter til 
bøker etc.. 

Det arrangeres årlig livredningskurs for ansatte som har elever i basseng. 

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid så har det vært jobbet mye med fagfornyelsen. Vi har tatt i 
bruk nye lærerplaner i alle fag, unntatt 10.trinn som følger gammel læreplan. Kommunene i Vesterålen 
har ansatt en felles skoleutvikler gjennom RKK, og vi har laget felles planer for gjennomføringa. 
Samtlige lærere har gjennomført et opplegg fra Utdanningsdirektoratet som gir lærerne ei grundig 
opplæring i ny lærerplan. Vi har også felles skoleleder og styrenettverk i regionen. 

I første halvdel av 2020 ble Bø kommune med i den statlige "oppfølgingsordningen." Dette er en ordning 
for kommuner som ikke oppnår tilfredsstillende resultater på sentrale områder i opplæringen. Vi ble 
plukket ut på grunn av litt for lave resultater på nasjonale prøver og den totale summen av 
grunnskolepoeng. Rektorene, skolekontoret, tillitsvalgt, PPD og to veiledere regionalt har gått nøye 
gjennom tallmaterialet. Vi har hatt månedlige møter, og har gjennomført en ståstedsanalyse for å finne 
årsaker. Skolene har jobbet veldig bra, og vi har nå kommet fram til flere tiltak som vi skal jobbe med 
fremover. Ordningen varer helt til våren 2023. 

SFO 

Steine og Straume skoler har tilbud om SFO, mens Eidet SFO samarbeider med Eidet barnehage. De fleste 
benytter tilbudet inntil 17 timer i uken. 

SFO i Bø er et helårlig tilbud for barn i 1.- 4.klasse, dvs. at det er tilbud før og etter skoletid, og i skolefrie 
perioder. I deler av skoleferien er SFO sammenslått med nærliggende barnehage, dette i hovedsak for å 
redusere personalkostnadene. 

Antall barn i SFO varierer. På høsten er det mange barn, mens det blir færre i løpet av vårhalvåret. Vi har 
ti færre barn i SFO sammenlignet med 2019. Det er vanskelig å budsjettere med foreldreinntekt i SFO. 
Noen slutter underveis. Fra høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO. Dette betyr at 
man ikke skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en SFO plass. De aller fleste hos oss har halv plass i 
SFO, og denne reduksjonen har ikke gitt store utslag i budsjettet. 
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Integrering og voksenopplæring 

Bø kommune bosatte ingen personer i 2020.  

Pr. 01.10.2020 hadde vi to elever som er på introduksjonsordningen, to elever på norskopplæring og 14 
elever på grunnskole for voksne. Lærere på voksenopplæringa ble i løpet av året redusert fra tre til 
to stillinger.  

Integreringskontoret er redusert fra to stillinger til ei 60% stilling. Disse jobber nå i helse og 
omsorgssektoren. 

Arbeidsmiljø: 

Alle enhetene rapporterer om et godt arbeidsmiljø. 

Det er meldt 10 avvik totalt på etaten. (7 på skole og 3 på b.hager.) Alle avvikene er lukket. Ni av 
avvikene handler om bygg tekniske feil (brannalarm, branndør og ventilasjonsanlegg). Det siste avviket 
handler om smittevern. 

Etaten har et jobbnærvær på 98.47% når det gjelder korttidsfravær og 91,30% når det gjelder 
langtidsfravær. 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

2001-Skole- og barnehagekontoret 1 414 1 205 199 -1 006 -504,5 % 
2003-Lærlinger 0 0 19 19 100,0 % 
2004-Tillitsvalgte 20 20 288 268 93,1 % 
2005-Fellesutgifter grunnskole 3 782 4 196 3 877 -319 -8,2 % 
2006-Fellesutgifter barnehage 318 244 270 26 9,6 % 
2007-Ekstraressurs-førskolebarn 870 1 150 1 473 324 22,0 % 
2101-Steine skole 6 781 6 087 6 368 281 4,4 % 
2102-Skolelokaler steine 1 007 844 1 054 210 19,9 % 
2111-Steine sfo 572 632 644 12 1,9 % 
2201-Straume skole 6 400 6 324 6 514 190 2,9 % 
2202-Skolelokaler straume 971 774 928 154 16,6 % 
2211-Straume sfo 855 781 842 61 7,2 % 
2301-Eidet skole 3 813 3 700 4 038 338 8,4 % 
2302-Skolelokaler eidet 942 819 843 24 2,9 % 
2311-Eidet sfo -236 -192 -244 -53 -21,6 % 
2401-Bø ungdomsskole 8 978 8 363 8 529 166 1,9 % 
2402-Skolelokaler bø ungdomsskole 1 396 1 198 1 273 75 5,9 % 
2501-Vinje barnehage 6 723 6 027 6 711 684 10,2 % 
2502-Lokaler vinje barnehage 474 442 434 -8 -1,9 % 
2701-Straume barnehage 5 264 4 908 5 453 545 10,0 % 
2702-Lokaler straume barnehage 325 318 334 16 4,9 % 
2801-Eidet barnehage 2 034 2 224 2 440 216 8,8 % 
2802-Lokaler eidet barnehage 145 168 153 -15 -9,7 % 
2902-Voksne fremmedspråklige 1 919 1 597 1 781 183 10,3 % 
2903-Flyktningetjenesten -3 153 -2 285 -1 031 1 254 121,6 % 
Sum 51 613 49 546 53 191 3 646 6,9 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Økonomi, budsjett og regnskap 

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultat totalt og fordelt på ansvar 

  

Netto regnskap for skole, barnehage, voksenopplæring og integrering endte med et overskudd på kr 
3 645 000. I 2019 hadde vi et underskudd på nesten 3,7 millioner. 

I siste tertialrapport for 2020 (pr.31.08.20) hadde etaten et forbruk på 66%. Vi meldte da at vi lå an til å 
holde budsjettet for 2020. 

Hovedårsaken til at etaten har et så stort overskudd kan forklares med reduserte utgifter til pensjon og 
arbeidsgiveravgift. 

-Reduksjon av pensjonsinnskudd KLP      kr. 2.035 000 

-Reduksjon av pensjonsinnskudd SPK     kr.    783 000 

-Redusert arb.giveravgift                          kr.    778 000 

Tilsammen                                                 kr  3 596 000 

Disse reduksjonene var ikke kjent når vi skrev 2.tertialrapport i 2020. Hvis vi ikke hadde hatt disse 
reduksjonene i pensjon og arbeidsgiveravgift ville vi ha endt ut med et budsjettet i balanse. 

Alle skoler, SFO og barnehager holder sine budsjett, og vi har derfor ingen spesielle kommentarer til 
disse ansvarsområdene. I tertialrapporten hadde vi noen bekymringer som vi ønsker å kommentere. 

Foreldrebetaling SFO: 

Reduserte inntekter på kr.250 000. I 2020 ble det lagt opp til at foreldre kan søke om redusert 
foreldrebetaling basert på inntekt. Dette har gitt noe utslag, men hovedgrunnen er at flere sier opp 
plassen sin i løpet av skoleåret. 

Foreldrebetaling barnehager: 

Reduserte inntekter på over 500 000 kr. Dette skyldes muligheten til å søke redusert foreldrebetaling. 

Fellesutgifter grunnskole 

Merutgifter på 1.million. Dette gjelder i hovedsak elever som får undervisning utenfor kommunen. 

Integrering: 

Besparelse på 1.2 millioner. Dette skyldes reduksjon av en og en halv stilling på grunn av færre 
flyktninger. 
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Helse- og omsorgsetaten 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
3. HELSE- OG OMSORGSETATEN 

  

Generelt om driften. 

Helse- og omsorgsavdelingen i Bø kommune omfatter følgende virksomhetsområder: 

  

Pleie og omsorgsavdelingen 

 Bøheimen avd. 1. og 2.etg 
 Nattjenesten 
 Hjemmetjenesten 
 Hjemmesykepleien 
 Kjøkkentjenesten og kantine. 
 Vaskeri og renhold. 
 Tjeneste for utviklingshemmede (TTF) 
 Ergo, hjelpemiddel og velferdsteknologi 
 Aktivitør - Dag aktivitetssenter for hjemmeboende demente. 

  

Helseavdelingen 

 Legetjenesten 
 Fysioterapiavdelingen 
 Helsestasjon 
 Avd. psykisk helse og rus. 

  

Bø kommune skal ha en helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset innbyggernes behov, 
samfunnsutvikling og ressurser. Helse- og omsorgstjenesten skal invitere til samhandling mellom 
virksomheter, frivillige organisasjoner og integreres i folkehelsearbeid for vår virksomhet. 

Gode og effektive helse- og omsorgstjenester forutsetter at tiltakskjeden er dimensjonert etter, og i tråd 
med behovene som kommunen er forpliktet til å dekke etter loven. Året 2020 var krevende for driften 
av helse- og omsorgsetaten både økonomisk og i hånderting av pandemien som rammet  oss i mars. 
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Samhandlingsreformen som kom i 2012 påla helseforetakene og den kommunale helsetjenesten å 
samhandle. Reformen skulle bidra til en mer effektiv ressursbruk samlet sett, og sikre en bærekraftig 
utvikling av helse- og omsorgssektoren. 

Effektivitet knyttes til prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (Beon). Dette prinsippet står for 
forebygging, omsorg og behandling av sykdom. I denne sammenhengen innebærer dette mange nivåer, 
fra spesialisthelsetjenesten og ned til kommunale sykehjem, helsesentra og fastlegen. Kommunen 
merker i økt grad at utskrivningsklare pasienter har et vesentlig større hjelpebehov, og større behov for 
medisinsk oppfølging. Dette ble en betydelig kostnadsdriver for kommunen. 

Det ble inngått avtale mellom regjeringen og KS om innføring av Helsefelleskap Avtalen gjelder for 
planperioden 2020 - 2023. Bø kommune er med i interkommunalt samarbeid for utarbeidelse av plan 
med Nordlandssykehuset om etablering av Helsefellesskap. Regjering og KS ønsker at kommuner og 
helseforetak skal se hverandre, ikke som parter, men som likeverdige partnere med felles eierskap og 
ansvar for pasientene 

  

 «Leve hele livet» 

Reformen skal bidra til 

 Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at 
de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har 
behov for den. 

 Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste. 
 Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort 

en faglig god jobb. 

Den nye reformen er rettet mot at det blir flere eldre i samfunnet, og gjennom denne synliggjøre tiltak 
for å gi befolkningen et godt helsetilbud. Vi ser i dag at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, og det 
vil bli en stor utfordring for Bø kommune å skaffe denne i framtida. En av løsningene på denne 
utfordringen er hva pårørende, og frivillige kan påta seg av omsorgsoppgaver. I tillegg bør Bø  kommune 
satse på å ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad enn det blir gjort i dag. Dette er et tiltak som skal 
supplere manglende kompetanse og personell framover tid. Her har kommunen en stor utfordring. 

Reformarbeidet har vært påvirket av manglende ressurser for drive reformarbeidet. Pandemien har 
vært hemmende for arbeidet Det er derfor gledelig at Bø kommune har opprettet 25 % stilling tilknyttet 
folkehelsekoordinator i budsjettet for 2021 til dette arbeidet. 

Helse og omsorgsetaten har ansvar for tjenester til barn og unge, voksne og eldre med nedsatt fysisk 
eller psykisk funksjonsevne og alvorlig sykdom. Endrede rammebetingelser, nye oppgaver og 
samfunnsmessige endringer gjør at helse- og omsorgssektoren stadig settes under press. Tjenestene må 
omstille og utvikle seg for å møte morgendagens utfordringer. 

Vi har i likhet med mange andre kommune betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med 
fagpersonell. Spesielt er det utfordrende å skaffe sykepleiere og helsefagarbeidere. Denne trenden ser vi 
over hele landet. Bø kommune vedtok i juni 2019 nye rekrutteringstiltak som tilsettingsmyndigheten kan 
iverksette når det er vanskelig å få rekruttert kvalifisert personell. Tiltakene er stipendordning med 
bindingstid til personer som tar høyskoleutdanning og lønnspåslag for ferdig utdannede innen 
høyskolegruppen, lønnet permisjon for tilsatte som tar desentralisert utdanning. Det er foreløpig for 
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tidlig å fastslå hvorvidt tiltakene har hatt noen effekt, men i denne sammenheng er det viktig å være 
konkurransedyktig i et felles arbeidsmarked i Vesterålen. Vi hadde 5 lærlinger innen helsearbeiderfaget 
2020. 2 lærlinger blir ferdig med læretida 2021 og 3 lærlinger i 2022. 

Bø kommune har tidligere og i likhet med andre kommuner hatt vanskeligheter med å rekruttere 
sykepleiere.  Ved utgangen av 2020 hadde vi 3 ledige sykepleier stillinger på sykehjemmet. Ved utlysning 
er det 1 ekstern og 2 interne søkere. 

 Pilotprosjektet strukturert, tverrfaglig oppfølgingsteam i Bø. 

Prosjektet startet i august 2018 og avsluttes i 2021. Pandemien har forsinket arbeidet i prosjektet. 
Helsedirektorat har derfor besluttet og utvide prosjekt til 2023. 

I 2019 opprettet kommunen en felles koordinerende enhet og vedtakskontor (KEV), for å kunne sikre 
systematikk i mottak av søknader, kartlegging og vedtak. Oppfølgingsteam er i prosjektperioden 
sammen med KEV i saker som er relevant for prosjektet, som implementering av arbeidsmetoder og 
oppretting av oppfølgingsteam. Det er faste ukentlige møter mellom KEV og de ulike tjenestene, med 
fokus på kartlegging av behov, utredning, vedtak og oppfølgingsteam. Alle de ulike tjenestene innen 
helse og omsorg er involvert i prosjektet. 

Arbeidet som gjøres kvalitetsikrer beslutningsgrunnlaget for at korrekt vedtak gjøres i utmåling av 
tjenesten.  

Sykefraværet i sektoren er høyt. I 2020 var sykefraværet for helse- og omsorgsetaten samlet på 12,19 %. 

Tabell 3.1: Utvikling i sykefraværet helse- og omsorgsetaten 2016 - 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Sykefravær totalt 9,8 13,6 13,4 13,38 12,19 
Legemeldt 7 11,2 11 12,29 9,42 
Egenmeldt 2,8 2,4 2,4 1,09 2,77 

  

Sykefraværet totalt for etaten har hatt en nedgang sammenlignet med 2019. Korttidsfraværet har hatt 
en økning fra 1,09 i 2019 til 2,77 i 2020. Økningen skyldes i hovedsak corona relatert fravær i forbindelse 
testing og karantene i påvente svar på corona test. 

Sykefraværsprosenten er ulikt mellom avdelingene. Variasjonen er fra 0,0% til 25,18 %. Ei avdeling med 
få ansatte, og hvor en person er ute i langtidssykemelding, vil gi stort utslag i statistikken. 

Det er innvilget 31 søknader fra Nav på fritak arbeidsgiverperioden for ansatte med kronisk sykdom 

  

Institusjonsomsorgen: 

Ved utgangen av 2020 var det 37 innlagte pasienter på Bøheimen. Det har vært få søkere med behov 
sykehjemsplass 2020. 

Tabell 3.2 utviklingstrend i forhold bruk av sykehjemsplasser. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 
Antall heldøgns beboere 52 47 54 48 37 
-av dette langtidsopphold 45 42 46 44 36 
-av dette korttidsopphold 7 5 8 4 1 
- akuttplass 0 0 0 0 0 
Totalt antall plasser i bruk 52 47 54 54 37 
Sykehjemmet har totalt 52 plasser som fordeles med 3 plasser til avlastning/korttidsopphold, 1 
akuttplass og 47 langtidsplasser til demens og somatisk pleie. Ved behov kan korttidsavdelinga omgjøres 
til dobbeltrom og dermed øke kapasiteten fra 4 til 8 pasienter. 

 På bakgrunn av ledige sykehjemsplasser ble det iverksatt tiltak om nedleggelse av 8 sykehjemsplasser 
som innsparingstiltak i budsjettet for 2021.Selv med nedleggelse av 8 sykehjemplasser er det fortsatt 
god kapasitet på sykehjemmet. 

Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten: 

Tabell 3.3 Viser utviklingstrend i tildelte tjenster i hjemmebaserte tjenester. 

Antall tjenestebrukere 2016 2017 2018 2019 2020 
Hjemmesykepleie 129 117 103 96 89 
Hjemmehjelp 130 115 102 92 87 
Miljøarbeidertjeneste 12 26 23 21 19 
Omsorgsstønad 3 7 11 9 9 
Personlig assistent 2 0 0 0 0 
Trygghetsalarm 118 106 87 90 86 
Matombringing 13 12 9 11 10 
Kreftsykepleie 0 8 9 4 5 
Natt tjeneste 6 4 6 6 6 
I likhet med institusjonsomsorgen ser en nedgang i søknader på tjenester i hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpstjenesten uten at en har en god forklaring på det. Tjenesten har fungert godt og de levert 
gode tjenester til samtlige bruker. 

TTF ( tiltak og tjenester for funksjonshemmede) 

Det ble på slutten av 2020 opprettet avlastningsbolig for barn og unge i ledig leilighet i bofellesskapet. 
Dette har fungert godt. Det er gjennomført ei avlastning og 1 bruker har innvilget avlastning. 

Det er ble kjøpt tjenester fra andre private for 1 bruker. Tiltaket var svært ressurskrevde, alternativet 
har vært opprettelse av barnebolig som vi på det tidspunkt ikke hadde de nødvendige 
personellressurser for å gjennomføre. 

Tiltaket ble avsluttet ved utgangen av året. Kostnaden for dette tiltaket var brutto kr. 3 700 000,- 

  

Legekontoret. 

Antall konsultasjoner i 2020 var 7090, dette er en markant økning fra 2019 hvor konsultasjoner var på 
4977. Dette til tross for at legekontoret hadde inntektstap i forbindelse med covid-19, spesielt over 
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perioden mars-mai hvor tjenestene var redusert ut fra nasjonale råd og anbefalinger. I tillegg har 
legekontoret hatt en gradvis innføring av videokonsultasjoner og reduksjon av telefon timer. Telefon 
timer er ikke noe vi må ha, generer ingen inntekt i motsetning til videokonsultasjoner. Fra 1/9-20 ble det 
redusert med 50% medarbeiderstilling. 

Da pandemien kom over oss i mars 2020, ble oppgavene dette medførte lagt til legekontoret, dette uten 
tilførte ekstra ressurser. Legekontoret har håndtert denne oppgaven utmerket til tross for at det har 
både vært tid og ressurskrevende og dessverre ført til noe redusert tilgjengelighet. I 2020 ble det 
gjennomført 525 covid-19 tester. 

  

Psykisk helse og rus: 

Reduksjon av stilling som miljøterapeut med 50% fra 1/1-20. Brukere av tjenesten utløser i perioden 
ekstra ressurser både ifht innleie og overtid, spesielt resurskrevende brukere. Attpåtil er det brukere av 
tjenesten som ikke ansees som ressurskrevende brukere som har stort omfattende behov for tjenester. 
Dette er noe som variere en del i løpet av et år. Avdelingen er i tillegg den som må bistå ved 
tvangsinnleggelser. Etter at sykehuset la ned transittrom i påventa av transport er det kommunen sitt 
ansvar i samarbeid med politi å ivareta pasienter fram til avreise. Dette utløser ekstra innleie og 
overtidsbruk for avdelingen. Bø kommune kjøper tjenester av andre private for ressurskrevende bruker. 
Utfordrende samarbeid med spesialisthelsetjenesten, især når avd Vesterålen DPS stenger ned i 
høytider og ved ferieavvikling, dette er med på å utløse ekstra ressursbruk i avdelingen. På tampen av 
2020 ble det avholdt møte med Fact - Vesterålen, vi planlegger å bli en del av teamet ila 2021. Ble 
allerede i 2020 en del av styringsgruppen. Møteplass1 og tur dager har delvis i 2020 ikke vært 
gjennomført på bakgrunn av corona restriksjoner. 

Avdelinga var tildelt tilskuddsmidler for erfaringskonsulent i 2020. 

Helsestasjonen: 

Reduksjon av helsesykepleier i 40% stilling fra 1/1-20.  Kommunen fikk tildelt tilskudd til styrking og 
utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten påløpende 350 000kr. Dette for dekke lønnsmidler 
opp mot 100% stilling (redusert til 60%). Helsespleier sa opp sin stilling for overgang til annen stilling i 
sept 2020 med følgende redusert bemanning fra sept 20 og ut året. Tilsatt sykepleier i helsesykepleier 
stilling i 60% fra 1/12-20. 

Miljørettet helsevern: 

Interkommunal avtale om miljørettet helsevern tredde i kraft mai 2020. Covid-19 har også i dette 
tilfellet vært en brems, men kommunen har likevel kommet i gang med arbeidet i blant annet 
barnehager. 

  

Base Vinje: 

Etableringa ble utsatt, avsatt til covid-19 beredskapssenter. Brukere som var tiltenkt plass i base Vinje 
har fått annet tilfredsstillende tilbud. 
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Covid -19. 

Etter at pandemien rammet oss i mars 2020 har det vært gjort en fantastisk god innsats av alt personell 
i helse- og omsorg for å begrense smitte og iverksette tiltak som til tider har påvirket den sosiale kontakt 
mellom pasienter og pårørende både i institusjonen og i omsorgsboligene. 

Det er bygget opp beredskapslager med smittevernutstyr for 8 mnd forbruk. 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

3000-Helse- og omsorgsadministrasjon 2 372 2 261 2 151 -110 -5,1 % 
3003-Bø Helse- og Sosialsenter -586 -574 -683 -109 -15,9 % 
3004-Råd for funksjonshemmede 5 1 7 6 79,1 % 
3100-Legetjenesten 8 100 6 973 6 631 -342 -5,2 % 
3102-Fysioterapitjenesten 1 135 1 102 1 142 40 3,5 % 
3103-Frisklivssentral 88 73 0 -73 0,0 % 
3105-Prosjekter helsetjenesten 301 -147 -541 -394 -72,9 % 
3110-Helsestasjonen 1 306 1 520 1 024 -496 -48,5 % 
3120-Avd. psykisk helsearbeid 8 026 9 512 7 542 -1 970 -26,1 % 
3201-Barneverntjeneste 5 808 6 699 6 568 -131 -2,0 % 
3300-Administrasjon pleie og omsorg 3 626 2 985 3 646 661 18,1 % 
3310-Bøheimen 1. etasje 15 374 13 562 14 549 988 6,8 % 
3320-Bøheimen 2. etasje 12 226 10 799 12 577 1 778 14,1 % 
3325-Nattjeneste Bøheimen 8 484 6 232 7 207 976 13,5 % 
3330-Vaskeri- renholdsavdeling 3 301 3 587 3 501 -85 -2,4 % 
3340-Kjøkkentjenesten 3 615 3 205 3 648 442 12,1 % 
3341-Kantinedrift kjøkken 391 467 342 -125 -36,4 % 
3401-Hjemmehjelp 2 361 1 771 1 779 8 0,4 % 
3402-Bolig doktorhagen 2 916 3 112 3 224 112 3,5 % 
3403-Aktivitetsleder 698 460 673 213 31,6 % 
3404-Ergo- og velferdsteknologi 1 160 952 1 243 292 23,5 % 
3405-Vinje bofellesskap 0 63 0 -63 0,0 % 
3410-Hjemmesykepleien 15 203 13 968 13 977 9 0,1 % 
3420-Tiltak for funksjonshemmede 9 539 13 527 9 093 -4 433 -48,8 % 
3430-Samhandlingsreformen 0 0 -42 -42 -100,0 % 
Sum 105 449 102 110 99 260 -2 850 -2,9 % 
 
Kommentar til status økonomi 
 
 
Forklaring på økonomisk avvik i drift. 

Året 2020 var driftsmessig utfordrende for helse- og omsorgsetaten. Dette påførte etaten et merforbruk 
på kr. 2,85 mill . Ut fra  1. og 2. tertialrapportering viser tallene at etaten går i riktig retning med å få 
balanse mellom budsjett og regnskap. Det vil i denne årsmelding bli fokus på de avdelingene som har 
betydelig avvik. 

Tilbudene som blir gitt av Bø kommune etter vedtak til personer som søker om kommunale tjenester er 
meget gode. Vi registrer en økning av behov for avlastning for barn.Vi har i 2020 opprettet 
avlastningtilbud for denne gruppen tjenemottaker. Behovet for heildøgnsomsorg for personer med rus 
og psykiske utfordringer er økende.Dette vil gi etaten store økonomiske og personellmessige 
utfordringer i årene som kommer.Statlige ordningen med refusjon for ressurskrevende brukere svekkes 
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vært år. For 2020 brukte etaten kr 27,666 mill. Refusjonsbeløpet utgjør kr. 9,456 mill. Ca 
34%. Innslagspunktet økte for 2020 med ca. kr 70 000,-  Det medførte kr 630 000,- mindre i refusjon. 

Etaten startet 2020 med kr. 1,5 mill i mindre refusjon for ressurskrevende for året 2019. Dette beløpet 
ble belastet 2020 og måtte dekkes i løpet av året 

Reduksjon i pensjonskostnadene har i stor grad redusert merforbruket for etaten. 

3000 Helse og omsorgsadministrasjon hadde et merforbruk på kr. 110 000,-. Merforbruket skyldes feil 
inntekt på kr. 330 000,-. Denne inntekt er fjernet fra budsjettet for 2021. 

3003 Helse- og sosialsenter merforbruket skyldes i feil i forbindelse med husleiereguleringa. Dette skal 
være i orden nå, men reguleringen er ikke kommet med i årets regnskap. 

3100 Legetjenesten hadde et merforbruk kr. 342 000,- Merforbruket skyldes mindre brukerbetaling på 
kr. 464 000,-samt økte utgifter på vaktgodtgjørelse  og vikarutgifter på kr.487 000,-. Øvrige driftsutgifter 
hadde et merforbruk på kr.114 000,-Reduksjon i pensjonskostnader reduserte merforbruket ned til 
kr.342 000,- Noe av vikarutgiftene skyldes innleie i forbindelse med corona. 

3105 Prosjekter i helsetjenesten ( pilotprosjektet) hadde et merforbruk på kr.146 000,- som skyldes 
mindre refusjon fra staten på kr. 124 000,- 

3110 Helsestasjon skyldes at nedstyring av 40 % som helsesykepleier ble ikke gjennomført før 1. okt. 
samt manglende refusjon fra staten på kr.346 000,-  

3120 Avd. psykisk helse hadde et merforbruk kr. 1970 000,-. Det skyldes økte utgifter på lønn kr. 1 300 
000,- fordelt på ekstra innleie personell med            kr.1 074 000 og bruk av overtid med kr 226 000,- 
Reduserte utgifter på  kr. 1 775 000 på kjøp av tjenester fra andre. Reduserte inntekter på kr.1 928 000,- 
kan ses i sammenheng med reduserte kjøp av tjenester fra andre. 

Det skjer store endringer i behovet for tjenester hos brukerne i løpet av året som generer store 
kostnader.  Feilbudsjettering på inntekt er også en medvirkende årsak merforbruket. 

3201 Barnevernstjenesten hadde et merforbruk kr. 131 000,-. Økning til av utgifter tiltak i hjemmet. 

3300 Adm pleie og omsorg hadde et mindre forbruk kr. 661 000,- Mindre forbruk på ledsagertjenesten 
med kr. 200 000,- samt kr.160 000 i økt sykelønnsrefusjon. Avdeling har redusert bemanninga med 50 % 
stilling. 

3310 Bøheimen første etasje hadde mindre forbruk på kr. 988 000,-. Reduksjon brukerbetaling på kr. 
866 000,- skyldes i færre pasienter.  Reduksjon i pensjonsutgiftene har resultert mindreforbruk totalt 
sett. 

3320 Bøheimen andre etasje hadde et mindre forbruk kr. 1 778 000,- som i hovedsak skyldes reduserte 
pensjonkostnader og økte inntekter på brukerbetaling. 

3325 Natt tjenesten hadde et mindre forbruk kr.976 000,- Utgiftene til 1,8 årsverk ble overført til TTF og 
dermed er lønnsutgiftene tilsvarende redusert.  

3340 Kjøkkentjenesten hadde mindre forbruk på kr 442 000 som mindre forbruk på fast lønn på kr. 170 
000,- og reduserte matutgifter kr 137 000,- som følge av nedleggelse av sykehjemsplasser. 
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3341 Kantina hadde merforbruk på kr. 125 000,- som i hovedsak skyldes reduserte inntekter som følge 
stengt kantine i byggeperioden for dag aktivitetssenteret og corona. Kantina var stengt fra februar til 
oktober mnd. 

3403 Aktivitetsleder hadde et mindre forbruk på kr. 213 000,- . Opprettelse av 80 % stilling som aktivitør 
ble ikke iverksatt som følge av nedstyring av driften i etaten. 

3404 Ergo og velferdsteknologi hadde et mindre forbruk på kr. 213 000, som hovedsak skyldes refusjon 
fødselspenger på kr. 152 850,- samt reduserte pensjonskostnader. 

3420 TTF hadde et merforbruk på kr. 4 433 000,-. Merforbruket skyldes kjøp av tjenester fra Humana 
omsorg på kr. 3 700 000,- Beløpet var ikke finansiert i budsjettet for 2020. Mindre inntekt refusjon 
ressurskrevende bruker med kr.884 000,-. Kjøp av omsorgstjenester fra Humana omsorg ble avsluttet 
ved utgangen av året. 

Alle innsparingstiltak som ble lagt rapportert inn i 1. og 2. tertialrapport er gjennomført i løpet siste 
halvår 2020 og videreført i budsjettet for 2021. 

  

  

Kultur- og næringsetaten 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
 4. KULTUR-OG NÆRINGSETATEN 

Generelt om drifta 

Kultur- og næringsetaten er en sammensatt etat med mange ulike ansvar. Til etaten ligger kulturfeltet 
med ungdomsarbeid, bibliotek og kulturskolen som de største ansvarsområdene. Vi finner også 
frivilligsentral, sekretariat for Reginedagan og ellers forvaltningen av kulturfeltet med alt fra spillemidler 
og kulturmidler til idrett, profilarbeid, arrangement, prosjekt, den kulturelle skolesekken og den 
kulturelle spaserstokken. 

Til etaten ligger folkehelse som et tverrfaglig fagområde. Innenfor næring følger vi opp blant annet 
prosjekter, lån og tilskuddsordninger samt landbruks forvaltingen. Samlet sett er det mange ulike 
fagområder på få hender, noe som kan være utfordrende da det gjør tjenestene sårbare og fagmiljøene 
små. Samtidig er vi i Bø kommune flinke til å samarbeide med hverandre, kommunene rundt oss, frivillig 
sektor og næringsliv. 

Bemanning og miljø  

Kultur- og næringsetaten har i perioden ansatt ny næringskonsulent. Preben Woll Bostad fratrådte sin 
stilling 1. november, og 1. desember tiltrådde Lise Mangseth som ny næringskonsulent. I juli sluttet 
folkehelsekoordinator Tina Paache, og stillingen har stått vakant frem til mars 2021. Ny 
folkehelsekoordinator i kommunen er Brita Almestad. Arbeidsmiljøet er godt. Selv om alle jobber 
innenfor ulike felt er det fokus på samarbeid og godt sosialt samhold. 

150



Årsmelding 2020 

Side 30 av 71

Jobbnærværet i etaten er 95,19%. Av det samlede fraværet på 4,81 % er 0,77 % korttidsfravær og 4,04 % 
fravær over 17 dager. 

Hvordan har Covid-19 påvirket driften? 

Covid-19 har i stor grad påvirket driften. Kulturskolen, biblioteket og ungdomsklubben ble stengt 12. 
mars som følge av koronaviruset. Kulturskolen måtte i en periode ha digital undervisning og 
ungdomsklubben åpnet først etter sommeren, da med begrensninger på antall besøkende. 
Familiefredag har ikke vært gjennomført i perioden og Rock Mot Frafløtting ble avlyst. Næringsarbeidet 
har også vært preget av korona. Mange har vært i en vanskelig situasjon, og det har vært fokus på 
dialog, informasjonsarbeid og støtteordninger. Det har vært en utfordrende tid også for lag og 
foreninger, og mennesker med sitt virke innen kulturlivet. 

Covid-19 har også tatt mye tid i form av informasjonsarbeid. Kultur- og næringssjef er leder for 
informasjonsgruppen tilknyttet kriseledelsen, og både kulturkonsulent og næringskonsulent har deltatt i 
dette arbeidet. På våren jobbet vi på etaten også mye med mobilisering av frivillighet. Det har vært et 
utfordrende år, men fokus på etaten har vært å gi så gode tjenester, støtte og informasjon som mulig 
innenfor våre ansvarsområder. 

Ansvarsområdene 

Kulturskolen 

Kulturskolen har ansvar for å administrere skolen, undervise i kulturelle fag, samarbeide/selge tjenester 
til lag og foreninger, delta på regionale samarbeidstiltak MUSAM og koordinere kommunens arbeid med 
Den Kulturelle Skolesekken - DKS. I 2020 hadde kulturskolen 5 faste ansatte i samlet 2,05 årsverk, samt 
et engasjement i 10%. Av dette var 1,25 avsatt til undervisning av elever, 0,45 årsverk til 
dirigenttjenester og 0,35 årsverk til administrasjon. Det ble i 2020 vedtatt å gi dirigenttjenester til 
Varden.  Alle dirigentavtalene ble gjennomgått og det ble gjort endringer som i praksis betyr at det er en 
10% reduksjon i undervisningstilbudet fro barn og unge. 

Kjerneundervisningen i kulturskolen er musikk. I 2020 ble det opprettet et gruppetilbud i sang, og det 
ble også opprettet et nytt tilbud på messingblås fra høsten. Pr 31.12.20 hadde kulturskolen 45 unike 
elever og totalt 50 elevplasser. 8 elever sto på venteliste. 

Pandemien preget våren 2020 i kulturskolen. Konserter ble avlyst, og i stedet for vårkonserten ble det 
opprettet et digitalt konserttilbud. Bak sceneteppet ble arrangert to ganger i løpet av høstsemesteret og 
kulturskolen hadde en liten skole turné for barneskolene hvor elevene deltok på konsert på sin skole. 

Kulturskolen selger dirigenttjenester til tre foreninger. Bø Musikkforening, Bø Gospelkor og 
Korforeningen Varden. Bø Gospelkor har jobbet med flere prosjekter, men måtte avlyse konserter på 
grunn av korona. De fikk gjennomført to konserter med Jardar Johansen og band i juli og oktober.  Bø 
Musikkforening hadde også et roligere år enn vanlig grunnet koronasituasjonen. I november arrangerte 
korpset sin tradisjonelle julekonsert med Ole Edvard Antonsen, Knut Marius Djupvik, Cecilia Vennersten 
og Stine Hole Ulla. Musikkforeningen avsluttet året med deltakelse på gudstjeneste i desember.  Fra 
høsten 2020 solgte kulturskolen dirigenttjenester til Korforeningen Varden. Koret startet opp øvelsene i 
september, men julekonserten ble dessverre avlyst grunnet korona. 

I 2020 ble den nye temaplanen for DKS i Bø kommune vedtatt. Planen legger føringer for arbeidet med 
DKS i kommunen de neste fire årene. Pandemien fikk store konsekvenser for DKS våren 2020 og det ble 
ikke arrangert lokale DKS-tilbud før sommeren. I høstsemesteret ble det gjennomført fire produksjoner 
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med totalt ni hendelser. Kunstnermøte med Bjørn Elvenes ble arrangert i november på Straume skole 
hvor elevene fikk jobbe med hvordan følelser og meninger uttrykkes i kunst. Produksjonen «Har vi rett 
kurs» tok utgangspunkt i Eva Charlotte Nilsens film med fortellinger fra Gaukværøy og ble gjennomført i 
samarbeid med Bø Museum på Straume skole i desember. I desember ble 1. og 2. trinn på barneskolene 
invitert til Jul i gamle dager på Bø Museum. Året ble avsluttet med skolekino i Kultursalen for alle 
skoleelevene i Bø. 

Bø bibliotek  

Biblioteket har en biblioteksjef i 50% stilling og en medarbeider i 36% stilling. I tillegg har vi inne en 
praktikant og en person i arbeidspraksis. Bø bibliotek ble også preget av pandemien og var stengt fra 12 
mars til medio mai. 

Biblioteket hadde en rekke arrangement i 2020 - markering av samefolkets dag, fortellerstunder, 
bokbad, foredrag og filmvisning. På Nasjonal bibliotek dag hadde biblioteket sin første «Biblisklubb» i 
samarbeid med ungdomsleder. Målgruppe var 5.-7.klasse og fokus er på at barna skulle få muligheten til 
å henge på biblioteket etter stengetid med venner, kombinert med aktiviteter, mat og tilgjengelige 
voksne. Konseptet er så langt godt mottatt 

Statistikk  

Utlån medier Totalt 
2017 7144 
2018 5737 
2019 7420 

2020 6380 

  

Antall besøk Totalt 
2018 11 201 
2019 9832 

2020 6485 

  

  

Nedgang kan knyttes til Covid-19. Selv om antall besøkende gikk ned i 2020, legger vi merke til at flere 
barn, ungdom og studenter bruker biblioteket. Særlig barn mellom åtte til tolv år benytter seg av 
biblioteket etter skoletid. Dette er en gruppe som vi ønsker å prioritere i det videre arbeidet.  

Ungdomsarbeid 

Bø kommune har ungdomsleder i 100% stilling. Ungdomsleders viktigst oppgave er driften av Bø 
ungdomsklubb. Ungdomsleder har også vært innleid i prosjektet «Etter Skoletid» i ca. 20% i perioden.  

Driften av ungdomsklubben gikk som planlagt frem til torsdag 12.mars, deretter satte koronaen en 
stopper for stort sett all planlagt aktivitet. Ungdomsklubben ble stengt til 24. august. Familiefredag ble 
også stengt fra 12. mars, og er ennå ikke gjennomtatt da det vil være vanskelig å oppfylle 
smittevernkravene. 
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I den stengte perioden ble lokalene til ungdomsklubben pusset opp. Dette ble en omfattende jobb med 
snekring, malearbeid, veggmaleri og nytt inventar. I ettertid har lokalene blitt veldig godt mottatt av 
ungdommene. I perioden ble det tatt imot små grupper med ungdommer for å hold kont som en del av 
det oppsøkende arbeidet som ble gjort i forbindelse med pågående pandemi. Bø startet også opp med 
digital ungdomsklubb i samarbeid med de andre kommunene i regionen, her ble de laget en 
arbeidsgruppe på etaten. Det planlegges et nytt prosjekter regionalt kalt "Vesterålen Hub" for å 
utvikle videre denne typen møteplasser for ungdom i fremtiden. 

Vi åpnet en nyoppusset og nyinnredet klubb for inntil 50 besøkende igjen fredag 24. august. På grunn av 
smittevern er det begrenset hvor mange som kan komme i klubben, men vi ser nå at vi de fleste kvelder 
har fylt opp i forhold til det vi har lov til. 

Arbeidet med Rock Mot Frafløtting var godt igang våren 2020. Men i mai ble det bestemt å avlyser årets 
arrangement. RMF crewet samarbeidet med Reginedagan for å få til en ungdomskonsert under årets 
Reginedaga. Klubben arrangerte et kombinert LAN, bordtennisskole og minispa i desember og 
koronajul 22., 27. og 29. desember med åpen hall, aktiviteter og gratis julemat for ungdommer. 

Det ble arrangert filmkurs for ungdom i oktober i samarbeid med kultursamarbeidet i Vesterålen og 
Tvibit i Tromsø med 11 deltakere fordelt i to grupper. Avsluttende oppgave var å lage sin egen kortfilm. 
Begge bidrag deltok i Lanterna Magica. 

Folkehelse 

Bø kommune hadde i 2020 ansatte folkehelsekoordinator i 50 % stilling. Folkehelsekoordinator har også 
vært ansatt som prosjektleder for prosjektet «Etter skoletid» i 30% stilling. I 2020 har denne stillingen 
stått vakant fra 1. august.  

Bø kommune har en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune (NFK) om folkehelsearbeid. 
Avtalen gjelder for perioden 2018 – 2021 Målet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende 
samarbeid om et godt forankret, kunnskapsbasert, strukturert og målrettet folkehelsearbeid. 
Rammetilskuddet fra samarbeidsavtalen var i 2020 på 195.000 kr. 

Oversiktsdokumentet for folkehelse ble ferdig revidert tidlig i 2020. Ellers ble 2020 preget både av 
Covid-19 og vakanse. Koronasituasjonen har medført at de flest tiltak som skulle gjennomføres i 2020 
har blitt utsatt. Blant annet skulle det gjennomføres et 10 ukers matkurs for barneskoleelever i Bø. Her 
har imidlertid fylkeskommunen sagt at vi kan få muligheter til å omdisponering tilskuddet til andre tiltak 
eller overføre tiltak til 2021. 

Etter skoletid 

Folkehelsekoordinator var prosjektleder (30%) for «Etter Skoletid», og hadde med seg ungdomsleder 
som medarbeider. Prosjektet var i 2020 delvis finansiert av midler fra Bufdir. Dette er et flott prosjekt 
der kommunen arbeider for å forebygge at ungdom som ikke deltar i organisert aktivitet faller utenfor. I 
prosjektet er det fokus på matlaging (sunn hverdagskost), leksehjelp, sosiale relasjoner samt fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 

Prosjektet har vært preget av korona med et langt opphold fra 10. mars til 19. mai. Tilbudet gikk etter 
dette som planlagt frem til skoleslutt og med en helgetur til Guvåghytta første helga i juni. I løpet av 
rapportperioden har folkehelsekoordinator sluttet i jobben og prosjektet ble videreført i mindre skala av 
ungdomsleder. Oppstart med ny prosjektgruppe på høsten med seks syvendeklassinger fra Steine skole, 
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og ingen påmeldte fra de andre skolene. På grunn lite personale og korona har vi ikke prioritert å få flere 
inn i gruppen. Gruppen har møttes hver tirsdag høsten 2020. 

Bø frivilligsentral 

Bø frivilligsentral har leder i 50% stilling. I tillegg er prosjektleder for Bø kunst- og kulturstrømkomite/ 
Reginedagan i 20% tilknyttet frivilligsentralen. 30% har stått vakant som et tiltak i økonomiplanen. 

Frivilligsentralen gjorde en stor jobb med mobilisering av frivillige knyttet til pandemien våren 2020. I 
praksis ble det begrenset med bruk for frivillige, men det var flott å oppleve at så mange var villige til å 
stille opp for andre. 

Det er driften av Bø utstyrssentral som tar mest tid. Den er blitt veldig godt tatt imot i lokalsamfunnet, 
og det merkes også at mange har mer fokus på uteaktiviteter under pandemien.  I tillegg har 
frivilligsentralen jobbet med samarbeidsprosjekter med valgfag på ungdomsskolen og LHL, Bø eldreråd 
og begge pensjonistforeningene i Bø. I 2020 fikk frivilligsentralen 100 000 kroner i tilskudd til digital kafé 
for seniorer. 

Leder av frivilligsentralen sitter i styringsgruppen for natteravnene og er sekretær for ordningen. 
Funksjonen med natteravn i forbindelse med åpen hall og ungdomsklubb har stått på vent på grunn av 
pandemien. Frivilligsentralen hadde også ansvar for årets Tv-aksjonen. Her ble det en digital aksjon, og 
det kan hende at det er slik det vil bli i fremtiden også. Aksjonen gikk fint. 

Reginedagan 

Kulturfestivalen Reginedagan er et årlig dugnadsprosjekt som drives fram av Bø kunst- og kulturstrøm i 
samarbeid med lag og foreninger. Bø kommune er festivaleier og har ansatt prosjektleder i 20% stilling, 
tilknyttet frivilligsentralen.  

 På grunn av pandemien var det lenge usikkert hvorvidt Reginedagan 2020 kunne arrangeres. Komiteen 
fikk gode råd av smittevernlegen og greide å gjennomføre festivalen på en trygg og god måte.   

 I 2020 var det totalt 29 arrangement under festivalen. Bø kunst- og kulturstrømkomité hadde 19 
arrangement i egen regi, herav 8 i samarbeid med en annen forening. Arrangementer i regi av Bø kunst- 
og kulturstrømkomité er gratis for alle under 18 år. Det ble i tillegg arrangert 10 arrangement av andre 
lag og foreninger eller bedrifter. Samarbeidet med lag og foreninger er veldig godt. De siste årene har 
interessen fra næringslivet økt merkbart og festivalen gir ringvirkninger i hele kommunen. 

Reginedagan hadde cirka 1400 besøkende på sine arrangementer i år. I tillegg kommer besøkende til 
kommersielle aktører som arrangerte pubkvelder, markeder og lignende under festivalen. I forhold til 
tidligere år var det en betydelig nedgang i publikumstall. Flere samarbeidspartnere trakk seg på grunn av 
pandemien. Vi er likevel fornøyd. Det ble en nedtonet festival med færre arrangement og færre 
besøkende, men vi skapte arenaer med gode opplevelser og deltakelse for både store og små i en 
vanskelig tid.  

Kulturkontoret 

Bø kommune har kulturkonsulent i 50% stilling. I tillegg jobber kultur- og næringssjef med kultursaker og 
andre ved etaten trekkes inn ved behov. Kulturkontoret følger opp søknader om tilskudd til lag og 
foreninger, kulturprisen, spillemidler, motorferdsel i utmark og andre kultursaker. I mars 2020 ble ny 
Plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelse gjeldende for 2020 – 2023 vedtatt.  
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Kulturkonsulenten har ansvar for Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS) i nært samarbeid med 
aktivitetsleder på Bøheimen.  På grunn av pandemien ble en del arrangement på våren avlyst, og 
programmet videre preget av fokus på smittevern. Under Regndagen fortalte Kine Hellebust fortellinger 
på Bøheimen. Eva Charlotte Nilsens film: «Har vi rett kurs? - Vandringer på gamle tomter på 
Gaukværøya» ble også vist to ganger for å få mindre grupper. I desember sang barnekoret utendørs 
rundt Bøheimen.   

Kulturkontoret har jobbet mye med informasjonsdistribusjon både for Bø kommune og for det lokale 
reiselivet. En god del av denne jobben har i 2020 vært i tilknytning til pandemien. Det ble satt opp egne 
korona undersider på hjemmesiden, med informasjon fra de ulike etatene. Det er også lagt ut løpende 
informasjon på Facebook og hjemmesiden; info om smittetiltak, status i kommunen, nyhetsbrev fra 
smittevernlegen og annet. Dette har tatt og tar ennå mye tid. 

For å hjelpe det lokale næringslivet i en tøff tid ble det våren 2020 satte sammen et hefte, som skulle 
friste til lokal shopping: «Handle lokalt i Bø».  Vi lagde også en kampanje i sosiale medier med 
annonsering på vegne av reiselivs- og serveringsstedene i Bø. Det ble lagt ut 8 annonser over 5 uker, på 
både Facebook og Instagram.  

På kulturkontoret er det hele tiden mange store og små prosjekt. Vi har blant annet hatt fokus på 
arbeidet med å utvikle museumsområdet videre som en del av prosjektgruppen for ny scene/utendørs 
allrom. Her har vi også jobbet med søknader. I oktober fulgte vi opp Nordland teater og Åarjelhsaemien 
teater og satte opp «Giedtine – Hvem eier vinden?». På tampen av året ble det lagt ut en julekalender 
på Bø kommunes facebook som fikk veldig god respons.  Kulturprisen i 2020 ble utdelt i KST i desember 
og gikk til Paul Nerleir.  

Næringsavdeling 

Bø kommune har næringskonsulent og landbrukssjef i 100 % stilling.  I tillegg jobber kultur- og 
næringssjef med saker knyttet til næring.  

Næringskonsulenten behandler søknader om tilskudd og lån, samt serverings-, salgs- og 
skjenkebevillinger og prøver i alkoholloven og serveringsloven. En viktig del av arbeidet er også kontakt 
og rådgivning av bedrifter. Næringsavdelingen skal følge opp strategisk næringsplan og delta i prosjekter 
som dukker opp i løpet av året.  I 2020 ble deler av næringsarbeidet preget av Covid-19 og 
mannskapsbytte på høsten. Næringsavdelingen har ikke deltatt på konferanser og det meste av 
planlagte fysiske møter med næringslivet med flere deltaker har blitt utsatt. På grunn av 
mannskapsbytte valgte vi også å vente med å igangsette arbeidet med ny strategisk næringsplan. 

Selv om arbeidet ble preget av Covid-19 og mannskapsbytte har vi hatt mange saker og prosjekter. Vi 
har deltatt i arbeidet med Reiselivsstrategi for Vesterålen og ny Landbruksstrategi for Vesterålen. Det 
har gått en god del tid til informasjonsarbeid opp mot næringslivet i forbindelse med pandemien. Vi har 
også hatt en rekke mindre profilerings og markedsføringstiltak, både for kommunen og knyttet til 
reiselivet. Under Reginedagan arrangerte vi et møte spesielt for personer som nylig hadde flyttet til eller 
vurderte å flytte til Bø.  Vi deltok i arbeidet med statsministerbesøket, og det ble arrangert et seminar 
om lokal mat inn i butikkhyllene i samarbeid NorgesGruppen som fikk god oppslutning. Vi har også 
bistått i forhold til henvendelser og annet knyttet til reduksjonen av formueskatten.  
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Strategisk næringsfond 

Ved utgangen av 2020 forvaltet Bø kommune 25 lån tilknyttet strategisk næringsfond. Samlet utgjør 
disse en sum på 6 316 630 kroner. Det står ved inngangen til 2021 tilgjengelig 2 440 183 kroner til utlån. 
Da er renter og avdrag for 2020 tatt med i saldoen. 

I 2020 ble det innvilget og utbetalt to nye lån: 

 Johansen kyst og havfiske      369 624 kroner 
 Veabø Fisk                             500 000 kroner 

Kommunalt næringsfond  

Ved inngangen til 2020 sto det rundt 500 000 til disposisjon på kommunalt næringsfond. Helt på tampen 
av året, i desember 2020 fikk imidlertid Bø kommune 290 000 kroner som ekstraordinært tildeling i 
rammetilskuddet til kommuner med høy arbeidsledighet. Disse ble satt på kommunalt næringsfond for 
på den måten å komme næringslivet til gode.  

Det ligger inne tilsagn for 2018, 2019 og 2020 på rundt 138 000 kroner som ennå ikke er utbetalt. Delvis 
er dette prosjekter som er i gang men ikke avsluttet, og delvis er dette prosjekter som ikke er igangsatt 
og hvor vi må se nærmere på om enkelte også faller bort. 

Det ble kun innvilget en søknad på ordinært kommunalt næringsfond i 2020. 

 Jørn Hallvard Eriksen -  Etablering av gårdsdrift 35 303 kroner 

Ekstraordinært næringsfond Covid-19 

Kommunaldepartement bevilget i 2020 krisepakke i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et 
nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Bø kommune mottok 1 131 809 kroner til dette 
formålet. Formålet med midlene er å «sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.» Det er ut fra Covid-19 
fondet de fleste tilskudd har gått i 2020. Bø kommune ble tildelt 1 131 806 kroner. 

Høsten 2020 og januar/februar i 2021 er det gitt 13 tilsagn på støtte: 

År Tiltak Tilskudd 

2020 Glamping - Glamorøs camping i Fiskeværet Hovden 21 000 

2020 Søknad utviklingssamarbeid mellom Småfisk AS og Lunde Images AS 52 500 

2020 Søknad om tilskudd for kjøp av fiskefartøy 50 000 

2020 Støtte til utbygging av bad & toalett + utbedring av internett 45 000 

2020 Kurs for utvikling av tjenestetilbudet 8 200 

2020 Forsert prosjektutvikling OBSAS-gruppen 72 500 

2020 Videreforedling Safe Track Food 280 000 

2020 Forretningsutvikling og profilering av Ringstad Resort AS 122 500 

2020 Hamsun i Bø 30 000 

2020 Produktutvikling Workation - ta jobben med på ferie 43 000 

2020 Koronatiltak på Skagakaia 47 040 
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2021 Søknad om støtte til etablering av bedriften Magisk Nål 30 000 

2021 Støtte til båtkjøp og oppstart av bedrift 57 500 

  Totalt 859 240 

 

Landbruk  

Bø kommune har jordbrukssjef i 100% stilling. Landbruks- og vit/ fiskeforvaltninga(innlandsfiske) er et 
arbeidsområde i kommunen hvor det behandles mange søknader/ saker. I tillegg samarbeider vi om 
forvaltninga av SMIL- og NMSK virkemidlene i LOVE, og er en del av veterinærsamarbeidet i Vesterålen.   

Bø kommunes hovedansvar er forvaltning av lovpålagte oppgaver innen landbruk, miljøvern og 
viltforvaltning. I tillegg skal vi bidra til næringsutvikling basert på de mulighetene som finnes i vår 
kommune. Det er et omfattende arbeidsfelt, alt fra tilskuddsforvaltning til å behandle saker etter 
«landbrukslovene», tilsyn ifm eiendomsoverdragelser, herunder matrikkelføring av egenerklæringer om 
konsesjonsfrihet/ konsesjonsvedtak. Eiendomsoverdragelser og matrikkelføring av konsesjonsvedtak/ 
egenerklæringer, hele 230 saker i 2020, tar tid og har økt de siste årene. Vi opplever jevnlig at 
bestemmelsene i arealplanen blir utfordret, noe som kan være et tegn på at det er på tide med en 
rullering. 

Kommunen har førstelinjefunksjon i alle finansieringssaker gjennom Innovasjon Norge(IN) i 
landbrukssaker. Det går ut både på den ordinære veiledning, saksbehandling og anbefaling til IN, men 
også oppfølging av prosjektene i prosjektperioden. Landbrukskontoret har prioritert denne typen 
prosjekter, og prøver å være proaktiv i forhold til potensielle grundere/ etablerere. I 2020 finansierte IN 
et generasjonsskifte med kjøp av ekstern driftsenhet. Hele prosjektet har en kostnad på i overkant av 10 
millioner kroner. 

Bø kommune er vertskommune for ny landbruksstrategi for Vesterålen. Denne har vi jobbet med i 2020, 
og den skal ferdigstilles våren 2021. Dette er en spennende prosess som skal bidra positivt til 
landbrukets utvikling i Bø og i Vesterålen. 

Viltforvaltning  

Forvaltninga av hjortevilt(elg) er hovedtyngden i kommunens viltarbeid. Det går i hovedsak ut på 
ettersøk etter skadet vilt uavhengig av type, tildeling av fellingstillatelser(elg), og etterarbeide med 
rapportering m.m. etter at jakta er slutt. 

Sammen med Øksnes, Hadsel og Sortland gjennomførte vi i mars 2019 helikoptertelling av elg på 
Langøya. Uten å fly over hele kommunen telte vi til sammen 150 dyr i Bø. Basert på kunnskapen fra 
tellinga har kommunen tildelt og det er felt hele kvoten på til sammen 113 dyr i 2019 og 2020. I tillegg er 
det i samme periode felt 15 skadete og sjuke dyr. 

Statlig sikring 

Kommunen søkte om statlige sikringsmidler, og fikk i april 2020 innvilget 433.000 kroner for oppkjøp av 
parseller rundt Guvåghytta og til oppgradering av stien fram til hytta. Tilskuddet gav 100% statlig 
tilskudd for oppkjøp og 50% for tiltaksdelen som gjelder stien og parkeringsplassen. Guvåghytta er en 
regionalt viktig installasjon som Vesterålen Turlag eier og driver, og kommunen har lagt ned mye arbeid i 
å sikre at et større område rundt blir sikret til friluftsformål for all fremtid. Vi jobber nå videre i 2021 
med et prosjekt for kanskje å få på plass større parkering. Her har vi også søkt støtte til sikring.   
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Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

5000-Kulturadministrasjonen 2 256 1 957 2 406 449 18,7 % 
5001-Bø frivilligsentral 494 443 510 67 13,2 % 
5002-Reiseliv og turisme 194 234 248 14 5,5 % 
5003-Kulturbutikken -8 29 -30 -59 -196,6 % 
5004-Aktiviteter barne- og ungdomsarbeide 841 810 891 81 9,1 % 
5005-Idrett 427 133 529 396 74,9 % 
5006-Andre kulturaktiviteter 252 417 272 -145 -53,3 % 
5007-Kunstformidling 70 109 92 -17 -18,1 % 
5008-Rock mot frafløtting 37 -4 0 4 0,0 % 
5009-Reginedagan 102 71 86 16 18,2 % 
5010-Folkehelsa 296 164 365 201 55,0 % 
5020-Næringsstøtte -460 513 0 -513 0,0 % 
5021-Næringsprosjekter 153 113 200 87 43,5 % 
5030-Landbruksvirksomhet 1 129 972 960 -12 -1,3 % 
5031-Fiske, jakt og viltstell -11 65 50 -15 -30,2 % 
5100-Bø folkebibliotek 1 021 1 008 1 039 31 3,0 % 
5200-Bø bygdemuseum 426 432 434 2 0,5 % 
5300-Bø kulturskole 1 458 1 283 1 435 152 10,6 % 
Sum 8 676 8 750 9 488 738 7,8 % 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Vi har hatt god økonomistyring på kultur- og næringsetaten i 2020, og driften har hele veien rapportert 
balanse. Etaten har imidlertid landet på et underforbruk på 738 000 kroner. Hovedårsaken til dette er at 
utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift ble lavere enn budsjettert. 

Det er noen øvrige avvik som kan kommenteres:  

 Idrett har et underforbruk knyttet til et tilskudd på spillemidler (FK Luna) som ved en feil ikke ble 
utbetalt før i 2021. 

 Folkehelse 5010 har et underforbruk knyttet til vakanse høsten 2020. 
 Landbruk har et overforbruk knyttet til kjøp av eiendom i prosjektet for sikring av områder ved 

Guvåghytta for allmennheten. Her har vi ennå ikke mottatt sikringsmidlene fra staten. Disse vil 
bli inntektsført i 2021. 
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Teknisk etat 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Generelt om driften av etaten 

Teknisk etat er ansvarlig for tjenester innenfor følgende ansvarsområder: 
vei, vann og avløp, kommunale kaier og brygger, drift av kommunale bygninger og eiendommer, 
kommunale utleieboliger, kirkegårdsdrift, plansaker, byggesaker og oppmåling, feiing og 
brannforebygging, samt brann- og ulykkesberedskap. 

Teknisk har også ansvaret for gjennomføringen av investeringsprosjektene. 

Bemanning 

Rune Dahl sluttet som teknisk sjef høsten 2020, og Andreas Nakkling Andersen gikk over fra 
ingeniørstilling VA til teknisk sjef etter en ansettelsesprosess med ekstern utlysning. Det ble lyst ut 
ingeniørstilling på VA, som i skrivende stund enda ikke er besatt. 

Arbeidsmiljø 

Etaten har et generelt godt arbeidsmiljø, og det har ikke vært noen avvik eller andre vesentlige 
hendelser i 2020. 

Teknisk etat hadde et sykefravær på 5,03% for 2020, fordelt på 1,6% korttidsfravær og 3,43% 
langtidsfravær. 

Drift på sektorene 

6001 Administrasjon teknisk etat 

Avdelingen har fungert bra i 2020. Selv med et stort arbeidspress har avdelingen levert resultater på alle 
ansvarsområder innenfor driften og de investeringsprosjektene som har vært gjennomført i driftsåret. 

6400 Plan/byggesak/oppmåling 

Sektoren har hatt en stor økning i antall saker og generell pågang, noe som sannsynligvis har 
sammenheng med den nasjonale oppmerksomheten som Bø har opplevd. Mot slutten av året kom det 
også en god del flere henvendelser om reguleringsplaner, som nok også har sammenheng med dette. 
Dersom aktivitetsnivået fortsetter å holde seg like høyt, vil det være behov for å styrke denne sektoren 
med flere ansatte. 

6414 Ung Jobb 

Ung Jobb pågår i sommermånedene under ferieavviklingen til de ordinære ansatte. En arbeidsleder 
tilsettes i midlertidig stilling for å lede ungjobb. Blant oppgavene som ble utført sommeren 2020 var 
maling, sommervedlikehold av grøntareal, rydding av kratt og annet forefallende arbeid. 
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Det ble i tillegg utført et prosjekt med bekjemping av Tromsøpalmer i Bø Kommune. Det ble søkt om 
støtte fra Nordland Fylkeskommune og Bø fikk tildelt kr 77 200.   

6415 Kirkegårdsdrift 

Vi har en ansatt som kirkegårdsarbeider og kjøper tjenester i forbindelse med gravlegging. I tillegg har vi 
vikar i forbindelse med ferieavvikling. 

6504 Distribusjon av vann, 6505 Avløpsnett 

Bø kommune har totalt 241 km hovedledninger fordelt på 34 km avløpsledninger og 207 km 
vannledninger, fordelt på tettstedene Eidet, Straume og Steine. 

Av kommunens ca. 2600 innbyggere er ca. 20% av innbyggerne tilkoblet avløpsnettet mens om lag 70% 
har kommunal vannforsyning. Bø kommune har ingen avløpsrenseanlegg annet enn abonnentenes 
slamavskillere. Avløpet føres til havet. 

Det er 2 kommunale vannverk i Bø, Ramnflauget og Trolldalen. Bygget i 1993-94. 

Kommunen har mye vannlekkasjer på vannledningsnettet og mye innlekkasje av fremmedvann på 
spillvannsnettet. 

Det er et stort etterslep på fornying av ledningsnettet i kommunen. Det er i hovedsak tettstedene 
Straume, Steine og Eidet det er dårlig ledningsnett og da spesielt Steine. For Bø kommune betyr dette at 
gjennomsnittlig ca. 1500 lm med avløpsledninger må saneres pr år frem til 2030. Disse ledningene ligger 
hovedsakelig i områdene Steine og Eidet og delvis Straume. 

Utbedringene av avløpsledningene i disse områdene vil ha to hoved effekter: det vil redusere bidraget 
av avløpsvann til vassdragene og bidra til å redusere mengden overvann som finner veien til spillvannet. 
Det sistnevnte vil bidra til å redusere mengden avløpsvann til pumpestasjoner som medfører mindre 
driftsutgifter. 

Til all utbygging er det behov for drikkevann og slukkevann ved brann. Bø kommune har som intensjon å 
få en oversikt over brannvannsituasjonen samtidig med rullering av planverk for brannvesenet. 

Skal Bø kommune klare å gjennomføre prosjektene som er omtalt i hovedplanen, kreves dette 
tilstrekkelig ressurser ved Teknisk etat. En forutsetning for å få gjennomført prosjektene er en stabil 
arbeidsstab med kvalifisert personell og en forutsigbar utbyggingsplan. 

6507 Kommunale veier 

Det ble gjennomført et stort løft på investeringssiden med oppgradering av kommunale veier i 2020, 
men fortsatt har vi utfordringer med å holde alle grusveiene ved like. Prøveprosjekter med bruk av knust 
asfalt som forsterking har gitt god effekt, og vil bli videreført. 

6610 Brann- og redning 

Bø brann- og redningskorps hadde 20 utrykninger i 2020, blant annet brann, trafikkulykker, 
naturhendelser, gressbrann og helseoppdrag. I tillegg har det blitt utført bistand til helse som ikke blir 
registrert i brannstatistikken (BRIS). 
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På grunn av restriksjoner med korona ble det ikke gjennomført noe kursing på brannskolen, noe som 
påvirker beredskapen negativt. Dette har også medført at de som skal inn på vaktordningen ikke har fått 
ta kursene som kreves, og at det per nå er tre som rullerer på å ha vakt mot normalt fem. 

6611 Feiing 

I 2020 ble det innført obligatorisk feieordning også for fritidsboliger, grunnet endring i forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn. Bemanningen ble derfor økt med en stilling med 50% feier og 50% 
driftsoperatør vann- og avløp, finansiert via selvkost. 

Oppsummert 

2020 ble selvsagt sterkt preget av koronapandemien, og for teknisk etat ble det en ekstra utfordring 
med bytte av teknisk sjef og underbemanning mot slutten av året. 
Teknisk etat har også hatt høyere pågang av henvendelser og saker enn normalt, og dersom dette skulle 
holde seg like høyt i tiden fremover vil det være behov for å styrke bemanningen på etaten. 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

6001-Administrasjon teknisk 1 190 1 200 1 477 278 18,8 % 
6100-Utleiebygg -425 -551 -535 16 3,1 % 
6400-Bygningskontroll/oppmåling -381 -441 -202 239 118,1 % 
6401-Kaier 409 718 961 243 25,3 % 
6412-Utleieboliger -2 974 -2 653 -3 674 -1 021 -27,8 % 
6413-Byggtjenester 6 292 5 421 5 457 36 0,7 % 
6414-Ung jobb 232 129 -48 -176 -371,4 % 
6415-Kirkegårdsdrift 0 -12 0 12 0,0 % 
6503-Bø vannverk 548 775 621 -154 -24,9 % 
6504-Distribusjon av vann -547 -892 -621 271 43,7 % 
6505-Avløpsnett 0 -24 0 24 0,0 % 
6506-Slamtømming 0 35 13 -22 -167,3 % 
6507-Kommunale veier 3 820 4 101 4 031 -70 -1,7 % 
6601-Renovasjon 0 41 -109 -150 -137,7 % 
6610-Brann- og redningsvesen 3 394 2 788 3 210 422 13,1 % 
6611-Feiing og brannsyn -47 -83 -79 3 4,0 % 
Sum 11 511 10 553 10 502 -51 -0,5 % 
 
Kommentar til status økonomi 
 

Økonomisk resultat 2020 

2020 endte med et mindre overforbruk på driften på litt over kr 50 000,-. 

Korona 

De ekstra kostnadene som kommunen har hatt som en følge av koronapandemien har blitt registrert i 
økonomisystemet. For teknisk etat utgjorde dette litt over 550 000,- totalt, hvorav det meste er belastet 
på byggtjenester. Kommunene fikk ekstra tilskudd for å kompensere for dette, men dessverre ikke fullt 
ut. Teknisk etat har fått ekstra tilskudd på ca. 211 000,-. 
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Tap på krav 

På grunn av opprydding i gamle innfordringssaker er det bokført tap på krav på 225 268,- hvorav 181 
713,- på utleieboliger og resten på vann og avløp. 

6400 Plan/byggesak/oppmåling 

Grunnet økt saksmengde ble inntektene fra gebyrer på ca. 350 000,- over budsjett. 

6412 Utleieboliger 

Dette ansvaret hadde mindre leieinntekter på litt over 460 000,-. Ca. 330 000,- av dette er på grunn av 
at TTF Vinje har stått tomt i hele 2020 som beredskapsbygg for korona, mens resten er grunnet 
oppgradering av bygg og leiligheter på Bakkemo og Solheim. 

6413 Byggtjenester 

Strømkostnadene til kommunale bygg havnet på ca. 265 000,- over budsjett, og ENØK-tiltak bør derfor 
være et satsingsområde i tiden fremover. 
I tillegg ble det utført en del ekstra prosjekter som ble finansiert av tilskudd på totalt 1 200 000,-, som et 
tiltak fra staten for å holde driften i gang i byggebransjen. 

6414 Ungjobb 

Påførte lønnsutgifter ved bruk av midlertidig ansatt arbeidsleder til ungdommene. Tidligere år har dette 
vært løst internt med bruk av vaktmestrene. Dette medførte et merforbruk på kr 179 000,- 

6610 Brann- og redningsvesen 

Sektoren hadde et underforbruk på nesten 390 000,- i 2020, som både kommer av stopp i kursaktivitet 
på grunn av korona samt at noen innkjøp ble utsatt til 2021. 

Selvkost 

Eventuelle overskudd eller underskudd på selvkostområdene føres til bundne fond, og påvirker således 
ikke det øvrige resultatet. På vann og avløp ble lønnskostnadene mindre enn budsjettert siden det ikke 
enda er ansatt noen i den ledige stillingen. 

Oppsummert 

Økonomien til teknisk etat er stramt budsjettert og tåler ingen store uforutsette kostnader. 
På tross av et utfordrende år med mye usikkerhet har etaten allikevel klart å holde seg ganske bra til 
budsjettrammen. 
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NAV 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

7200-Sosialtjenesten 5 400 4 732 5 272 540 10,2 % 
7202-Bø dagsenter 13 9 12 3 26,9 % 
7203-Boligtilskudd 0 0 0 0 0,0 % 
7204-Rusmiddelarbeid -4 14 0 -14 0,0 % 
Sum 5 408 4 754 5 284 529 10,0 % 
 
Kommentar til status økonomi 
 
NAV Bø er eid 50 % av Bø kommune og 50 % av staten. 

NAV Bø har to 100 % kommunalt ansatt og tre 100 % statlige ansatte. Fra 01.10.20 har vi vært en mindre 
på statlig side og det jobbes med å få inn en person i denne stillingen. 

1.november 2019 ble Gro Henriksen konstituert som NAV Leder etter Gøril Johnsen som har permisjon 
fra sin stilling hos NAV. Gro Henriksen fikk jobben som NAV leder fast fra 01.01.21. Gøril Johnsen har fått 
innvilget videre permisjon 1 år fra november 2020. 

Kommunal del av NAV: 

NAV jobber etter "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)" 

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, 
herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial 
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

NAV tilbyr aktivitetskort til barn og unge i Bø kommune. Dette kortet kan brukes til å delta på ulike 
aktiviteter som det koster å være med på. Ved å tilby dette kortet er vi med på å forebygge sosiale 
problemer blant barn og unge. 

NAV tilby Kvalifiseringsprogram som er for personer som har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i 
fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud. 

NAV Bø har ansvar for Startlån og tilskudd.  

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet 
bolig.    

163



Årsmelding 2020 

Side 43 av 71

 Bø kommune deltar i prosjektet "Leie til eie" som er et prosjekt gjennom Husbanken. Dette er for 
husstander som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån til huskjøp nå, men 
som er i målgruppen for leie av kommunal bolig.  

NAV Bø tilbyr økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning samt forvaltningskonto. NAV har også en egen 
telefon tjeneste som gjelder gjeldsrådgivning. 

NAV Bø fikk innført Digisos i april 2020 dette gir brukere av kommunale tjenester i NAV kontoret 
mulighet til å søke om økonomisk sosialhjelp elektronisk. Dette har vært svært viktig å ha spesielt i den 
situasjonen vi er i med tanke på Covid-19 

Statlig del av NAV: 

Oppfølging av sykemeldte, avholde dialogmøter. 

Oppfølging av personer som har behov for hjelp til å skaffe seg jobb, det kan være via 
arbeidstrening/arbeidspraksis og via lønnstilskudd. Oppfølging av brukere som er for syke eller av annen 
årsak ikke er i stand til å være i jobb. 

Oppfølging og bistand til arbeidsgivere som har behov. 

Økonomi 

NAV betaler strøm for Bø dagsenter 

NAV betaler for skjenkekontroller utført av Nordfjeldske Kontroll As, 3 terminer pr år. Dette finansieres 
av gebyrinntekter fra Kultur- og næringsetaten. 

I 2020 ble det innvilget 14,5 millioner i startlån til bygging av bolig, kjøp av bolig og til refinansiering av 
gjeld for å beholde bolig 

Bø kommune dekker halve lønnen til NAV leder. Husleie og driftskostnader deles 50% på stat og 
kommune. 

Sosialbudsjett for 2020 

Det ble utbetalt kr 2.152.033 i sosiale bidrag. Budsjett for 2020 var på 2.587.081. Det ble utbetalt 
435.048 mindre enn budsjettert. 

Dette kan blant annet forklares med at det er flere som har skaffet seg jobb og det er flere som har fått 
mulighet til å være i arbeidsrelatert aktivitet med økonomisk støtte fra statlige ordninger. 

Det er utfordrende å legge budsjett for sosiale bidrag da ting ofte endrer seg for folk. Blant annet kan 
nevnes at det i noen tilfeller dekkes store utgifter til f.eks tannbehandling og briller. Det kan også være 
tilfeller der noen står i fare for å få kuttet strøm eller bli fri for bolig hvor NAV må inn å dekke stor 
utgifter slik at de ikke blir bostedsløs eller strømløs. NAV er pliktig til å hjelpe i disse sakene så langt det 
lar seg gjøre og innenfor loven. 

Det har vært en stor økning i antall gjeldssaker i 2020. 

Kommentarer økonomi 
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NAV Bø har en mindre forbruk i 2020 på kr 508.692, et avvik på 9,6 %.  

Det har ikke vært noen form for reiseaktivitet intern i kontoret på grunn av korona situasjonen. Alle kurs 
og opplæringer har vært på Teams, noe som har bidratt til et mindreforbruk på denne posten.  

Nav fikk som tidligere nevnt innført Digisos, noe som det ikke var budsjettert med.En kostnad på kr 
82.000 som kan forklare noe av avviket på driftsutgifter. 

 Oppsummering tiltak 

Utfordringer vi ser fremover er at det er flere og flere som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. 
De som tar kontakt med NAV får tilbud om økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning. Men vi ser 
dessverre at det er mange som ikke tar kontakt før det nesten er for seint. 

Tiltak for å få ned kostnadene ytterligere på sosialbudsjettet i 2021 er å få flere i arbeid og aktivitet. Vi 
skal bli flinkere til å gi generell informasjon om NAVs tjenester innen økonomisk veiledning i samtaler 
med brukere avhenging av hvilken situasjon de befinner seg i. På denne måten kan vi avdekke et 
økonomisk problem der det finnes og informasjon om denne tjenesten gjøres bedre kjent. 

Felles finanser 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

8700-Diverse felles 5 19 3 950 3 931 99,5 % 
8702-Årets premieavvik pensjon -12 099 -2 316 -17 469 -15 153 -86,7 % 
8703-Amortisering tidl. års premieavvik 5 104 6 299 6 182 -117 -1,9 % 
9110-Renter, avdrag og utbytte 0 -500 -500 0 0,0 % 
Sum -6 990 3 503 -7 837 -11 340 -144,7 % 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Felles finanser endte med 11,34 mill. mindre enn budsjett. 

Dette relateres til følgende forhold: Premieavvik og amortisering, inklusive arbeidsgiveravgift var 
budsjettert med en inntekt samlet på 6,995 mill, som ble redusert med 15,27mill, slik at det endte opp 
som en utgift på 3,98 mill. 

Inntekter samt utgifter ble samlet 3,95 mill. bedre enn budsjettert, som tilsvarte lønnspotten som var 
avsatt til fordeling etatene på 3,95 mill. 

Siden lønnsoppgjør i 2020 pga covid-19 endte opp med ca. 0,3% lønnsvekst, så valgte vi og ikke fordele 
denne avsetningen.  
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Årsregnskap 
 

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
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Beløp i 1000 

         

 Note Regnskap 
2020 

Rev. bud. 
2020 

Oppr. 
bud. 
2020 

Regnskap 
2019 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Rammetilskudd  -127 668 -127 100 -127 100 -123 602 -127 100 0 0,0 % 0 
Inntekts- og 
formuesskatt 

 -63 494 -62 900 -62 900 -64 569 -62 900 0 0,0 % 0 

Eiendomsskatt  -5 899 -5 400 -5 400 -7 394 -5 400 0 0,0 % 0 
Andre generelle 
driftsinntekter 

 -11 780 -8 723 -8 723 -7 772 -8 723 0 0,0 % 0 

Sum generelle 
driftsinntekter 

 -208 840 -204 123 -204 123 -203 337 -204 123 0 0,0 % 0 

          
Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

 197 825 191 748 191 698 198 486 191 748 0 0,0 % 0 

          
Avskrivinger  18 081 14 978 14 978 17 834 14 978 0 0,0 % 0 
          
Sum netto 
driftsutgifter 

 215 907 206 726 206 676 216 320 206 726 0 0,0 % 0 

Brutto 
driftsresultat 

 7 067 2 603 2 553 12 983 2 603 0 0,0 % 0 

          
Renteinntekter  -938 -1 092 -1 092 -1 241 -1 092 0 0,0 % 0 
Utbytter  -22 130 -3 500 -3 500 -4 841 -3 500 0 0,0 % 0 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

 0 0 0 0 0 0  0 

Renteutgifter  5 827 6 948 6 948 6 316 6 948 0 0,0 % 0 
Avdrag på lån  9 967 10 063 10 063 9 480 10 063 0 0,0 % 0 
Netto 
finansutgifter 

 -7 274 12 419 12 419 9 713 12 419 0 0,0 % 0 

          
Motpost 
avskrivninger 

 -18 081 -15 012 -15 012 -17 834 -15 012 0 0,0 % 0 

          
Netto 
driftsresultat  

 -18 289 10 -40 4 862 10 0 0,0 % 0 

          
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

         

Overføring til 
investering 

 1 992 2 052 1 093 0 2 052 0 0,0 % 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

 1 816 -1 053 -1 053 1 884 -1 053 0 0,0 % 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

 12 787 -2 702 0 -5 123 -2 702 0 0,0 % 0 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk i 
driftsregnskapet 

 1 693 1 693 0 54 1 693 0 0,0 % 0 

167



Årsmelding 2020 

Side 47 av 71

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

 18 289 -10 40 -3 185 -10 0 0,0 % 0 

          
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

 0 0 0 1 677 0 0  0 

 

 
 
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Oppr. 

bud. 
2020 

Regnskap 
2019 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Politikk og 
administrasjon 

 21 753 22 608 22 608 21 971 22 608 0 0,0 % 0 

Skole- og 
barnehageetaten 

 49 546 53 191 53 191 51 613 53 191 0 0,0 % 0 

Helse- og 
omsorgsetaten 

 102 110 99 260 99 260 105 449 99 260 0 0,0 % 0 

Kultur- og 
næringsetaten 

 8 750 9 488 9 488 8 676 9 488 0 0,0 % 0 

Teknisk etat  10 553 10 502 10 502 11 511 10 502 0 0,0 % 0 
NAV  4 754 5 284 5 284 5 408 5 284 0 0,0 % 0 
Felles finanser  3 503 -7 837 -7 837 -6 990 -7 837 0 0,0 % 0 
Sum 
bevilgninger 
drift, netto 

 200 968 192 495 192 495 197 638 192 495 0 0,0 % 0 

          
Herav:          
Avskrivinger  1 446 1 892 1 892 1 604 1 892 0 0,0 % 0 
Netto 
renteutgifter og -
inntekter 

 -69 -42 -42 -76 -42 0 0,0 % 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

 1 816 -1 053 -1 053 1 884 -1 053 0 0,0 % 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

 -50 -50 0 -4 260 -50 0 0,0 % 0 

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

 197 825 191 748 191 698 198 486 191 748 0 0,0 % 0 

 

 
 
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 

168



Årsmelding 2020 

Side 48 av 71

Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. 
bud. 
2020 

Oppr. 
bud. 
2020 

Regnskap 
2019 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Investeringer i varige 
driftsmidler 
Tilskudd andres inv. 

 35 384 35 050 33 600 17 274 35 384 -334 -1,0 % 334 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

 1 033 1 033 1 093 1 046 1 033 0 0,0 % 0 

Utlån av egne midler  870 914 914 1 924 870 44 4,9 % -44 
Avdrag på lån  0 0 0 2 009 0 0  0 
Sum 
investeringsutgifter 

 37 287 36 997 35 607 22 254 37 287 -290 -0,8 % 290 

          
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

 -4 347 -4 886 -5 300 -2 164 -4 347 -538 -11,0 % 538 

Tilskudd fra andre  -3 155 -3 236 -6 516 -806 -3 155 -81 -2,5 % 81 
Salg av varige 
driftsmidler 

 -34 0 0 -86 -34 34  -34 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 
Utdeling fra selskaper 

 0 0 0 0 0 0  0 

Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

 -635 -730 -730 -3 111 -635 -95 -13,0 % 95 

Bruk av lån  -27 733 -27 733 -22 447 -16 512 -27 733 0 0,0 % 0 
Sum 
investeringsinntekter 

 -35 904 -36 585 -34 993 -22 679 -35 904 -681 -1,9 % 681 

          
Videreutlån  6 170 18 000 10 000 0 6 170 11 830 65,7 % -11 830 
Bruk av lån til 
videreutlån 

 -6 170 -18 000 -10 000 0 -6 170 -11 830 -65,7 % 11 830 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

 1 586 1 577 1 577 0 1 586 -9 -0,6 % 9 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

 -3 106 -1 071 -1 071 0 -3 106 2 035 190,0 % -2 035 

Netto utgifter 
videreutlån 

 -1 520 506 506 0 -1 520 2 026 400,3 % -2 026 

          
Overføring fra drift  -1 992 -1 992 -1 093 0 -1 992 0 0,0 % 0 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

 1 472 -27 -27 340 1 472 -1 499 0,0 % 1 499 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

 0 0 0 0 0 0  0 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

 1 102 1 102 0 1 187 1 102 0 0,0 % 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

 582 -918 -1 120 1 527 582 -1 499 -163,4 % 1 499 

          
Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

 445 0 0 1 102 445 -445  445 

 

 
 
 
1. Investeringer i varige driftsmidler 
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Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. 
bud. 
2020 

Oppr. 
bud. 
2020 

Regnskap 
2019 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

          
Prosjekt mangler  0 0 0 3 0 0  0 
Sum   0 0 0 3 0 0  0 
Teknisk etat          
Kai Hovden  0 0 0 299 0 0  0 
Telefoni  0 0 0 28 0 0  0 
Avløpspumpestasjon 
Straume 

 0 200 0 0 0 200 0,0 % -200 

Heis Bøheimen  0 0 0 1 125 0 0  0 
Oppgradering 
saksbehandlingssystem 

 1 279 1 250 0 0 1 279 -29 -2,3 % 29 

Hovedledning 
Trolldalen 

 0 0 0 1 305 0 0  0 

Ramnflauget vannverk  0 0 0 318 0 0  0 
Nye ledninger og 
kummer 2018 

 429 421 0 450 429 -8 0,0 % 8 

Veilys 2018  490 313 0 791 490 -177 0,0 % 177 
Frilufts galleri- nytt 
sceneområde og 
parkeringsplass 

 884 1 500 500 0 884 616 41,1 % -616 

Tilbygg Bøheimen  4 829 4 126 0 574 4 829 -703 -17,0 % 703 
Trafikksikkerhetstiltak 
2019 

 0 0 0 447 0 0  0 

Sykesignalanlegg  1 395 1 600 0 97 1 395 205 12,8 % -205 
Tak Ungdomsskolen  0 0 0 1 655 0 0  0 
Strømmåleravlesning 
på kaier 

 0 0 0 183 0 0  0 

Rehabilitering veier 
2019 

 0 0 0 4 101 0 0  0 

Carport Bøheimen  3 523 3 600 1 000 236 3 523 77 2,2 % -77 
Rehabilitering 
utleieboliger 2019 

 0 0 0 2 660 0 0  0 

Utbedring Moloveien  0 0 0 2 176 0 0  0 
Oppgradering av 
kommunale veier 2020 

 9 084 9 140 2 500 0 9 084 56 0,6 % -56 

Trafikksikkerhetstiltak 
2020 

 75 300 300 0 75 225 0,0 % -225 

Oppgradering 
kommunale bygg 2020 

 4 291 2 600 2 600 0 4 291 -1 691 -65,0 % 1 691 

Hovedledning Mårsund 
Steinsvika 

 5 454 5 500 4 500 826 5 454 46 0,8 % -46 

P910 Gang- og 
sykkelsti Eidet- 
Asterset 

 475 500 12 000 0 475 25 0,0 % -25 

P915 Oppgradering 
Brannstasjon 

 0 0 3 000 0 0 0  0 

P916 VA Lager  97 500 5 000 0 97 403 0,0 % -403 
P917 Vaktbil Bø Brann 
og Redningskorps 

 896 900 1 000 0 896 4 0,4 % -4 

P918 Maskin Kirkegård  603 500 500 0 603 -103 0,0 % 103 
Ballbinger  0 0 700 0 0 0  0 
Leie til eie  923 1 000 0 0 923 77 7,7 % -77 
Radio for brannvesnet  90 100 0 0 90 10 0,0 % -10 
Kystsone plan 
vesterålen 

 3 0 0 0 3 -3  3 

Visma Økonomisystem  565 1 000 0 0 565 435 43,5 % -435 
Sum Teknisk etat  35 384 35 050 33 600 17 271 35 384 -334 -1,0 % 334 
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Investeringer i varige 
driftsmidler  

 35 384 35 050 33 600 17 274 35 384 -334 -1,0 % 334 

 
Investeringer i aksjer og andeler  1 033 1 033  1 093      1 046 
Utlån av egne midler      870    914            914            1 924 
 
Sum Investeringsutgifter                  37 286     36 997        35 607       22 254 
 
Del 2 Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Oppr. 

bud. 2020 
Regnskap 

2019 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 

 

Del 3 Investeringer i aksjer og andeler 
 
Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Oppr. 

bud. 2020 
Regnskap 

2019 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Kjøp av 
aksjer og 
andeler 

 0 0 0 1 046 0 0 0,0 % 0 

Kjøp av 
aksjer og 
andeler 

 1 033 1 033 1 093 0 1 033 0 0,0 % 0 

Investeringer 
i aksjer og 
andeler i 
selskaper  

 1 033 1 033 1 093 1 046 1 033 0 0,0 % 0 

 

Del 4 Utlån 
 
Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Oppr. 

bud. 2020 
Regnskap 

2019 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Utlån 
formidlingslån 

 0 0 0 1 924 0 0 0,0 % 0 

Næringslån  870 914 914 0 870 44 4,9 % -44 
Utlån av egne 
midler 

 870 914 914 1 924 870 44 4,9 % -44 

          
Sum del 1-4  37 287 36 997 35 607 20 245 37 287 -290 1,3 % 290 
 

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
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Beløp i 1000          
 Note Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Oppr. 

bud. 
2020 

Regnskap 
2019 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Avvik 
prognose 

i % 

Ønsket 
bud.endr. 

Rammetilskudd  -127 668 -127 100 -127 100 -123 601 -127 100 0 0,0 % 0 
Inntekts- og 
formuesskatt 

 -63 494 -62 900 -62 900 -64 569 -62 900 0 0,0 % 0 

Eiendomsskatt  -5 899 -5 400 -5 400 -7 394 -5 400 0 0,0 % 0 
Andre 
skatteinntekter 

 0 0 0 0 0 0  0 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

 -26 229 -26 406 -26 406 -26 669 -26 406 0 0,0 % 0 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

 -35 417 -25 291 -25 291 -33 450 -25 291 0 0,0 % 0 

Brukerbetalinger  -12 975 -14 442 -14 442 -13 517 -14 442 0 0,0 % 0 
Salgs- og 
leieinntekter 

 -20 045 -21 803 -21 803 -20 683 -21 803 0 0,0 % 0 

Sum 
driftsinntekter 

 -291 728 -283 342 -283 342 -289 882 -283 342 0 0,0 % 0 

          
Lønnsutgifter  169 850 163 587 163 587 171 582 163 587 0 0,0 % 0 
Sosiale utgifter  30 084 30 789 30 789 32 825 30 789 0 0,0 % 0 
Kjøp av varer og 
tjenester 

 64 991 62 570 62 520 62 190 62 570 0 0,0 % 0 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

 15 787 14 021 14 021 18 450 14 021 0 0,0 % 0 

Avskrivninger  18 081 14 978 14 978 17 834 14 978 0 0,0 % 0 
Sum 
driftsutgifter 

 298 794 285 945 285 895 302 881 285 945 0 0,0 % 0 

          
Brutto 
driftsresultat 

 7 067 2 603 2 553 12 999 2 603 0 0,0 % 0 

          
Renteinntekter  -938 -1 092 -1 092 -1 241 -1 092 0 0,0 % 0 
Utbytter  -22 130 -3 500 -3 500 -4 841 -3 500 0 0,0 % 0 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

 0 0 0 0 0 0  0 

Renteutgifter  5 827 6 948 6 948 6 316 6 948 0 0,0 % 0 
Avdrag på lån  9 967 10 063 10 063 9 480 10 063 0 0,0 % 0 
Netto 
finansutgifter 

 -7 274 12 419 12 419 9 713 12 419 0 0,0 % 0 

          
Motpost 
avskrivninger 

 -18 081 -15 012 -15 012 -17 834 -15 012 0 0,0 % 0 

          
Netto 
driftsresultat 

 -18 289 10 -40 4 878 10 0 0,0 % 0 

          
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

         

Overføring til 
investering 

 1 992 2 052 1 093 0 2 052 0 0,0 % 0 

172



Årsmelding 2020 

Side 52 av 71

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

 1 816 -1 053 -1 053 1 884 -1 053 0 0,0 % 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

 12 787 -2 702 0 -5 123 -2 702 0 0,0 % 0 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk 

 1 693 1 693 0 54 1 693 0 0,0 % 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

 18 289 -10 40 -3 185 -10 0 0,0 % 0 

          
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

 0 0 0 1 693 0 0  0 
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§5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balanse 
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
 
Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 

Bø kommunes regnskap er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, gjeldende 
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført 
brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter 
og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen 
av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er 
brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller 
innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått 
beløp i årsregnskapet. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte 
verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra 
næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som 
anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. 
Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen 
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ 
likviditetslån jmf. KL § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i 
anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. side 10 utestående fordringer er vurdert til 
pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til 
anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av 
virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

176



Årsmelding 2020 

Side 56 av 71

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående, er nedskrevet til virkelig 
verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 
Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. 

Selvkostberegninger 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve i 
gebyrer, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet 
i dokument H-3/14, februar 2014. ” Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen 
for brukerbetalingen”. 

Renovasjon 

Vann, avløp og septik 

Feiing 

Reguleringsplaner 

Byggesaker 

Oppmåling 

  

Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon 

Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. 
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen merverdiavgiftskompensasjon. Mottatt 
kompensasjon for betalt merverdiavgift er finansiert av kommunene gjennom redusert statstilskudd i 
inntektssystemet. 
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Note 1 Endring av arbeidskapital 
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Note 2 Ytelser til ledende personer samt revisor 
 
 
 

      

Note nr. 3-  Pensjon 
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Note nr 4 - varige driftsmidler 
 
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a) 
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 Langsiktig gjeld 
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Note 7 Avdrag på lån 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note 8 Kommunens garantiansvar 
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Note 9 Andre vesentlige forpliktelser 
 

 

Note 10 Avsetning og bruk av fond 
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Note 11 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig 
merforbruk 
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Note 12 Kapitalkonto 
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Note 13 Investeringer 
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Note 14 Selvkostområder 
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Note 15 Utgiftsført estimert tap på krav 
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Bø i Vesterålen den 31.Mars 2021 
 
 
 
 
 
 
Gundar Jakobsen                                                                                  Frode Josefsen 
Rådmann                                                                                                Økonomisjef 
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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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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/508-1 
Saksbehandler: Gundar Jakobsen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
58/21 03.06.2021 Formannskapet 

39/21 17.06.2021 Kommunestyret 

 
Tertialrapport pr 30.04.21 

Forslag til vedtak 
 

Rapport pr 30.4 tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken 
 

Se vedlagte rapport månedsrapport (tertial) pr 31.4.21. 

 

 

 

Straumsjøen 26.5.21 
 

 

 

Gundar Jakobsen       Frode Josefsen 

Rådmann        Økonomisjef 
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Forord 
 
Denne rapporten tar utgangspunkt i økonomisk status pr 30.April 2021 

Under hvert tjenesteområde i denne rapporten er avvik og nye prognoser beskrevet mere detaljert. 

Gjennomgangen viser at det er helse og sosialetaten ( H/O) sitt merforbruk på 3,292 mill som utgjør 
hoveddelen under tjenesteområdene, samt sum av inntektsutjevning/skatt der prognosen gir ca. 4,6 
mill. mindre inntekt enn budsjettert.  

Vi har pr. nå ikke lagt inn eventuell ekstra kompensasjon for Covid fra Stat eller fylke, her er signalene at 
noe kompensasjon vil komme. Vi vil når vi får kompensasjon øke rammene til blant annet H/O slik at 
dette vil være med på å dekke inn deler av merforbruket. 

Ekstra utgifter i 2021 for koronarelatert arbeid har vi beregnet vil ende på 1,7 mill hos H/O, og 
som  ligger inne i prognosen. 

   

Innstilling til vedtak 
 
Rapporten pr 30.04.2021 tas til orientering. 

 

Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000       
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2021 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sum generelle driftsinntekter -67 226 -75 507 8 281 -201 760 -197 160 -4 600 
Avskrivinger 5 768 0 5 768 17 310 17 310 0 
Motpost avskrivninger -6 329 0 -6 329 -18 995 -18 995 0 
Netto finansutgifter 3 543 2 678 865 10 633 10 633 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-1 0 -1 -4 -4 0 

Til disposisjon -64 246 -72 829 8 583 -192 816 -188 216 -4 600 
Politikk og administrasjon 7 838 8 853 -1 015 22 270 22 610 -340 
Skole- og barnehageetaten 18 919 19 893 -974 49 951 49 951 0 
Helse- og omsorgsetaten 35 663 36 573 -910 97 990 101 282 -3 292 
Kultur- og næringsetaten 3 239 3 071 167 9 002 9 002 0 
Teknisk etat 4 325 -72 4 397 11 274 11 274 0 
NAV 1 794 1 171 623 5 198 5 198 0 
Felles finanser -1 159 0 -1 159 -2 870 -3 757 887 
Sum disponering 70 619 69 491 1 129 192 816 195 561 -2 745 
       
Merforbruk -/mindreforbruk + 6 373 -3 338 9 712 0 7 345 -7 345 
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Inntektsutjevning og skatteinngang  

Inntektsutjevningen for 2021 ser ut til å bli 20 mill. mindre enn budsjettert. Dette som en følge av 
vedtaket om reduksjon av formueskatten til 0,2 promille, som gjør at Bø kommune nå er blitt en skatte 
sterk kommune, der vi ligger på ca. 100% skatteinngang av landsgjennomsnittet fra tidligere ca. 78% i 
2020. 

Kommuner med en skatteprosent på over 90% er via inntektsutjevningen med og bidrar til de som har 
mindre enn 90%,  så nå er Bø kommune havnet blant de som blir trukket via inntektsutjevningen, fra å 
være en kommune som har fått ekstra inntekter. 

Samtidig er skatteinngangen for Bø kommune, der våre nye innbyggere bidrar, så langt i 2021 vesentlig 
høyere enn budsjett. Derfor har vi lagt inn en økning i skatteinntektene på kr 15,4 mill. 

Sum skatteinngang og inntektsutjevning ser da ut til å bli negativ med 4,6 mill. Vi forutsetter at i disse 
tallene ligger de 5 mill. som staten har sakt vi må dekke selv ref. formueskatt vedtaket, men dette er noe 
vi ikke har noen bekreftelse på. 

Aksjer Fordkraft  

Bø kommune mottok 113.002 aksjer av kr 80,50 i 2020 som del av et ekstraordinært utbytte. Noe som 
ble inntektsført i drift i 2020. 

Bø kommune har ikke realisert salg av disse aksjene, som er aksjer i et selskap notert på Oslo Børs. 

Regnskapsreglene er slik at verdien pr 31.12.XX, om vi fremdeles har aksjene, skal justeres om kursen er 
lavere enn 80,50 til den kursen som er pr 31.12., om kursen er høyere er det oppgjørskursen 80.50 som 
gjelder. 

Pr nå i Mai 2021 er kursen ca kr 57,- og vi vil om kursen er den samme pr 31.12 måtte regnskapsføre et 
tap i drift på ca 2,7 mill. 
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Status drift for kommunen (1A) 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 2021 
Rev.bud. 

2021 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Rammetilskudd -47 469 -127 668 -123 896 -123 896 -103 896 -20 000 
Inntekts- og formuesskatt -25 124 -63 494 -66 100 -66 100 -81 500 15 400 
Eiendomsskatt -2 915 -5 899 -5 800 -5 800 -5 800 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 -11 780 -5 964 -5 964 -5 964 0 
Sum generelle driftsinntekter -75 507 -208 840 -201 760 -201 760 -197 160 -4 600 
       
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 69 541 197 825 191 928 191 928 194 673 -2 745 
       
Avskrivinger 0 18 081 19 277 19 277 19 277 0 
       
Sum netto driftsutgifter 69 541 215 907 211 205 211 205 213 950 -2 745 
Brutto driftsresultat -5 966 7 067 9 445 9 445 16 790 -7 345 
       
Renteinntekter -24 -938 -810 -810 -810 0 
Utbytter 0 -22 130 -4 030 -4 030 -4 030 0 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 
Renteutgifter 221 5 827 4 889 4 889 4 889 0 
Avdrag på lån 2 484 9 967 10 552 10 552 10 552 0 
Netto finansutgifter 2 680 -7 274 10 601 10 601 10 601 0 
       
Motpost avskrivninger 0 -18 081 -18 995 -18 995 -18 995 0 
       
Netto driftsresultat  -3 286 -18 289 1 051 1 051 8 396 -7 345 
       
Disponering eller dekning av netto driftsresultat       
Overføring til investering 0 1 992 -4 -4 -4 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

-52 1 816 -1 047 -1 047 -1 047 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

0 12 787 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 1 693 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-52 18 289 -1 051 -1 051 -1 051 0 

       
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -3 338 0 0 0 7 345 -7 345 
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Status investering og finansiering (2A) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Rev. 
bud. 
2021 

Oppr. 
bud. 
2021 

Regnskap 
2020 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Avvik 
prognose 

i % 
Investeringer i varige 
driftsmidler 

2 393 47 810 47 360 35 384 2 393 45 417 95,0 % 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

0 1 396 1 396 1 033 0 1 396 100,0 % 

Utlån av egne midler 150 600 600 870 150 450 75,0 % 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0  
Sum 
investeringsutgifter 

2 543 49 806 49 356 37 287 2 543 47 263 94,9 % 

        
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

0 -6 800 -6 800 -4 347 0 -6 800 -100,0 % 

Tilskudd fra andre 0 -6 901 -6 901 -3 155 0 -6 901 -100,0 % 
Salg av varige 
driftsmidler 

0 -1 400 -1 400 -34 0 -1 400 -100,0 % 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0  

Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

0 -855 -855 -635 0 -855 -100,0 % 

Bruk av lån 0 -35 255 -34 805 -27 733 0 -35 255 -100,0 % 
Sum 
investeringsinntekter 

0 -51 211 -50 761 -35 904 0 -51 211 -100,0 % 

        
Videreutlån 1 953 15 000 5 000 6 170 1 953 13 047 87,0 % 
Bruk av lån til 
videreutlån 

-1 953 -15 000 -5 000 -6 170 -1 953 -13 047 -87,0 % 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

503 2 277 2 277 1 586 503 1 774 77,9 % 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

0 -1 272 -1 272 -3 106 0 -1 272 -100,0 % 

Netto utgifter 
videreutlån 

503 1 005 1 005 -1 520 503 502 49,9 % 

        
Overføring fra drift 0 4 4 -1 992 0 4 0,0 % 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

-150 396 396 1 472 -150 546 0,0 % 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0  

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 1 102 0 0  

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-150 400 400 582 -150 550 0,0 % 

        
Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

2 896 0 0 445 2 896 -2 896  
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Status investeringer (2B) 
 
1. Investeringer i varige driftsmidler 
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Beløp i 1000      
 Regnskap 

2021 
Rev. 
bud. 
2021 

Oppr. 
bud. 
2021 

Regnskap 
2020 

Avvik 
prognose 

i kr 
      
Sum  0 0 0 0 0 
Teknisk etat      
Oppgradering 
saksbehandlingssystem 

57 0 0 1 279 -57 

Nye ledninger og 
kummer 2018 

0 0 0 429 0 

Veilys 2018 0 0 0 490 0 
Frilufts galleri- nytt 
sceneområde og 
parkeringsplass 

20 3 125 3 125 884 3 105 

Tilbygg Bøheimen 0 0 0 4 829 0 
Sykesignalanlegg 0 0 0 1 395 0 
Carport Bøheimen 0 0 0 3 523 0 
Oppgradering av 
kommunale veier 2020 

0 0 0 9 084 0 

Trafikksikkerhetstiltak 
2020 

0 0 0 75 0 

Oppgradering 
kommunale bygg 2020 

0 0 0 4 291 0 

Oppgradering av 
kommunale veier 2021 

61 6 000 6 000 0 5 939 

Trafikksikkerhetstiltak 
2021 

0 300 300 0 300 

Oppgradering 
kommunale bygg 2021 

0 1 100 1 100 0 1 100 

Oppgradering 
kommunale bygg 2022 

213 0 0 0 -213 

Hovedledning Mårsund 
Steinsvika 

0 0 0 5 454 0 

P910 Gang- og 
sykkelsti Eidet- 
Asterset 

77 12 000 12 000 475 11 923 

P915 Oppgradering 
Brannstasjon 

27 3 000 3 000 0 2 973 

P916 VA Lager 6 5 000 5 000 97 4 994 
P917 Vaktbil Bø Brann 
og Redningskorps 

0 0 0 896 0 

P918 Maskin Kirkegård 0 0 0 603 0 
Ballbinger 0 700 700 0 700 
Leie til eie 0 0 0 923 0 
Radio for brannvesnet 0 0 0 90 0 
Kystsone plan 
vesterålen 

0 0 0 3 0 

Visma Økonomisystem 389 625 625 565 236 
VA sanering Steine 0 3 000 3 000 0 3 000 
Riskjosen AP 0 3 000 3 000 0 3 000 
Rissjøveien AP 0 400 400 0 400 
Tennvalen VA 0 3 500 3 500 0 3 500 
Ladepunkter EL bil 
kommunale bygg 

0 300 300 0 300 

Parkering Guvåghytta 0 250 250 0 250 
Oppgradering 
parkering Bøheimen 

0 2 000 2 000 0 2 000 

Sti Vinjesjøen - trase 
Museet - Vinje 

11 500 500 0 489 

Utbygging VA 
Solbakken 

365 850 850 0 485 

Utbygging VA Alteret 0 650 650 0 650 
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ENØK-Tiltak 
kommunale bygg, 
forprosjekt 

0 500 500 0 500 

Feiebil- kjøp ut leasing 246 260 260 0 14 
Flytebrygge Skårvågen 0 300 300 0 300 
Oppgradering El-
anlegg flytebrygger 

0 450 0 0 450 

Næringsareal 
Steinesjøen 

150 0 0 0 -150 

Eie til Leie 2 770 0 0 0 -770 
Sum Teknisk etat 2 393 47 810 47 360 35 384 45 417 
Investeringer i varige 
driftsmidler  

2 393 47 810 47 360 35 384 45 417 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000      
 Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Oppr. 

bud. 2021 
Regnskap 

2020 
Avvik 

prognose 
i kr 

Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

0 0 0 0 0 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000      
 Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Oppr. 

bud. 2021 
Regnskap 

2020 
Avvik 

prognose 
i kr 

Kjøp av 
aksjer og 
andeler 

0 1 396 1 396 1 033 1 396 

Investeringer 
i aksjer og 
andeler i 
selskaper  

0 1 396 1 396 1 033 1 396 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000      
 Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Oppr. 

bud. 2021 
Regnskap 

2020 
Avvik 

prognose i 
kr 

Næringslån 150 600 600 870 450 
Utlån av 
egne 
midler 

150 600 600 870 450 

      
Sum del 1-
4 

2 543 49 806 49 356 37 287 47 263 
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Kommunens tjenesteområder 
 
Politikk og administrasjon 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
1000-Politisk styring 687 578 2 622 22,0 % 2 622 0 
1001-Kontrollutvalget 90 78 250 31,0 % 250 0 
1002-Revisjon 327 331 648 51,1 % 648 0 
1003-Rådmannen 731 704 1 949 36,1 % 1 949 0 
1004-Økonomiavdelingen 1 726 1 536 3 561 43,1 % 3 661 -100 
1005-Eiendomsskattekontoret 51 0 158 0,0 % 158 0 
1006-Eldrerådet 0 1 76 0,7 % 76 0 
1007-Diverse fellesutgifter 1 349 691 2 771 24,9 % 2 811 -40 
1009-Kirkelige/religiøse formål 2 791 2 800 4 140 67,6 % 4 140 0 
1010-Ungdomsrådet 6 0 41 0,0 % 41 0 
1100-Fellestjenesten 1 119 979 2 372 41,3 % 2 472 -100 
1101-Arbeidsmiljøutvalget 11 6 109 5,3 % 109 0 
1110-Felles It-utgifter 1 434 1 151 3 572 32,2 % 3 672 -100 
Sum 10 322 8 853 22 270 39,8 % 22 610 -340 
 
Kommentar til status økonomi 
 
  

  

Tallene pr. 30 .april viser at etaten kan få et underskudd i 2021 på kr. 340 000,- 

Avvik skyldes følgende: 

 Økonomiavdelingen har ekstra kostander i forbindelse med innføringen av Visma som nytt 
økonomisystem, ved bruk av overtid. Gebyrer for purringer justeres ned, da ny forskrift for 
satser er en halvering av tidligere satser. 

 Fellestjenesten, her har vi vært for optimistisk ved budsjettering av fordeling fra selvkost som nå 
er regulert inn i prognosen. 

 Felles IT utgifter her får vi økte kostnader hovedsaklig ved at vi første halvår har doble kostnader 
på økonomisystemet, ved at vi måtte forlenge den gamle tilgangen til Evry. Den nye IT stillingen 
som ikke er besatt enda fører til en besparelse på kr 200.000,- 

Oppsummering tiltak 
 
Det har vist seg vanskeligere enn antatt å rekruttere kvalifisert IT personell til avdelingen. Den 
nyoppretta stillingen har vært utlyst 2 ganger, og ligger nå på vent for en mulig ny utlysningsrunde. 

Bø kommune er foreløbig gjestedeltaker i et regionalt prosjekt, Digi Vesterålen. Forprosjektet har som 
formål å kartlegge IT situasjonen i kommunene i Vesterålen for derigjennom å kunne synliggjøre mulige 
samarbeidsområder.  
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn 4 349 3 764 585 11 796 11 796 11 646 150 
Refusjon lønn -11 -21 10 -30 -30 -30 0 
Sum Lønn 4 338 3 743 595 11 766 11 766 11 616 150 
Drift 1 825 1 482 342 5 476 5 476 5 816 -340 
Kjøp av produksjon 488 844 -356 1 464 1 464 1 464 0 
Overføringer 1 443 3 183 -1 740 4 331 4 331 4 331 0 
Finansutgifter 0 0 0 1 1 1 0 
Sum Utgifter 3 756 5 510 -1 754 11 272 11 272 11 612 -340 
Brukerbetaling -242 -10 -232 -727 -727 -577 -150 
Refusjoner -4 -387 383 -11 -11 -11 0 
Finansinntekter -10 -2 -8 -30 -30 -30 0 
Sum Inntekter -256 -400 144 -768 -768 -618 -150 
Netto resultat 7 838 8 853 -1 015 22 270 22 270 22 610 -340 
 
Skole- og barnehageetaten 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
2001-Skole- og barnehagekontoret 493 477 1 150 41,4 % 1 150 0 
2003-Lærlinger 0 0 0 0,0 % 0 0 
2004-Tillitsvalgte 54 106 151 70,4 % 151 0 
2005-Fellesutgifter grunnskole 2 354 1 976 4 768 41,4 % 3 432 1 336 
2006-Fellesutgifter barnehage 183 33 211 15,5 % 211 0 
2007-Ekstraressurs-førskolebarn 348 375 1 114 33,7 % 1 064 50 
2101-Steine skole 2 249 2 113 5 881 35,9 % 6 137 -256 
2102-Skolelokaler steine 355 303 827 36,7 % 827 0 
2111-Steine sfo 281 210 561 37,5 % 667 -106 
2201-Straume skole 2 410 2 301 6 240 36,9 % 6 240 0 
2202-Skolelokaler straume 311 361 830 43,5 % 880 -50 
2211-Straume sfo 349 372 523 71,1 % 653 -130 
2301-Eidet skole 1 380 1 772 4 050 43,8 % 4 150 -100 
2302-Skolelokaler eidet 335 396 828 47,8 % 903 -75 
2311-Eidet sfo -63 -104 -242 42,9 % -242 0 
2401-Bø ungdomsskole 3 416 3 138 8 014 39,2 % 8 504 -490 
2402-Skolelokaler bø ungdomsskole 520 541 1 215 44,5 % 1 215 0 
2501-Vinje barnehage 2 605 2 570 5 997 42,9 % 6 077 -80 
2502-Lokaler vinje barnehage 170 183 425 43,1 % 425 0 
2701-Straume barnehage 1 887 1 858 4 399 42,2 % 4 447 -48 
2702-Lokaler straume barnehage 138 112 278 40,3 % 278 0 
2801-Eidet barnehage 979 1 194 2 334 51,2 % 2 596 -262 
2802-Lokaler eidet barnehage 55 57 148 38,7 % 148 0 
2902-Voksne fremmedspråklige 348 622 1 292 48,1 % 1 081 211 
2903-Flyktningetjenesten -129 -1 074 -1 043 102,9 % -1 043 0 
Sum 21 030 19 893 49 951 39,8 % 49 951 0 
 
Kommentar til status økonomi 
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Barnehagene: 

Driften av barnehagene går som normalt i første tertial.Vi har fortsatt helt fullt i barnehagene våre.Vi er 
nå på gult nivå i forhold til covid-19.Terskelen er lavere for å være hjemme hvis man har symptomer, og 
dette gir utslag på vikarbudsjettet hos oss.Vi lyste ut ledige stillinger i slutten av april. Vi har nå ansatt 
tre nye barnehagelærere som blir ferdig utdannet nå til våren. I tillegg har vi to studenter som er inne i 
ordningen på kommunalt rekrutteringstiltak 

Skolene: 

Skolene drifter på gult nivå,og har ikke hatt noen store utfordringer i først tertial. Høyt aktivitetsnivå 
med hensyn til fagfornyelsen og oppfølgingsordningen. ( se egen sak i tilstandsrapport for skolen) 
Søknadsfristen for videreutdanning for lærere gikk ut i slutten av april, og vi fikk inn 11 lærere. Det betyr 
at 10 av dem skal ha permisjon i 37,5% stilling for neste skoleår.Dette er et høyt tall når vi tenker på at vi 
har 32 lærerårsverk totalt, men skolene takler utfordringen.Det blir kun gjennomført muntlig eksamen 
ved U-skolen til våren. 

SFO: 

Drifta går også her normalt. Sfo lederne våre deltar nå på et regionalt nettverk i regionen. Det betyr at 
de skal møtes for å diskutere ny rammeplan og utveksle erfaringer.Vi tror at dette kan bli veldig bra . 

Voksenopplæringa/ integreringskontoret: 

På voksenopplæring har vi følgende elever:  

- 3 elever på introduksjonsordning 

-8 elever på grunnskole for voksne 

-2 elever på norskoppplæring 

2 elever som betaler for  norskkurs 

4 elever som har permisjon. 

Elevene som går på grunnskole øver nå til muntlig eksamen.Uklart hvor mange som blir der til høsten, 
men vi regner med 5-10 elever totalt.Begge lærerne har fått innvilget 37,5% studiepermisjon fra 
KompetanseNorge fra høsten av. De skal studere migrasjonspedagogikk. 

Fra 1. mai 2021 er det kun 10% igjen på integreringskontoret.Vi hadde budsjettert med at lederstillinga 
skulle opphøre siden vi ikke får bosetting.Det er nå gjennomført,og de ansatte jobber nå i helseetaten. 

  

Økonomistatus pr. 30.april 2021 

Første tertial viser et forbruk på 39,8%, og etaten skal klare å holde sitt budsjett for 2021. 

I en samlet prognoseendring har vi justert på flere av tallene ut fra opprinnelig budsjett. 
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Ansvarsområde 2005. Fellesutgifter Grunnskole. 

Vi hadde budsjettert med et lavere antall lærere som skal ta videreutdanning. VI vil få 766 000 kr i øket 
inntekter,men disse pengene har vi fordelt ut på de skolene som har permisjoner på grunn av 
ordninga.Undervisning utenfor kommunen er redusert betydelig,men det er uklart om dette vil holde.Vi 
har ansatt en miljøarbeider ved U-skolen som skal ha et spesielt ansvar for dette området. 

Skolene: 

Vi har økt lønnsutgiftene med 646 000 kr. Dette skyldes som sagt at mange lærere tar videreutdanning 
og er ute i 37,5% permisjon.Inklusiv i disse lønnsutgiftene ligger økning i stilling til U-trinnet på grunn av 
flere elever med spesielle behov. Refusjon av sykepenger på skolene viser at vi kan få en mindre inntekt 
på rundt 200 000. Strømutgiftene på skolene vil sannsynligvis øke med 125 000 i forhold til 
budsjett.Dette skyldes økte strømpriser.Skolene manger mye penger for å kjøpe inn læremidler i 
forbindelse med fagfornyelsen.Vi bruker 218 000 som vi henter fra andre poster i budsjettet , men 
mangler fortsatt 314 000 kr til innkjøp i basisfagene. 

SFO: 

I prognosen styrker vi budsjettet til SFO-ene med 236 000 kr. Økning på 25% i bemanninga på Straume 
SFO, og en SFO leder skal på videreutdanning for lærere.Regner med ytterligere redusert 
foreldrebetaling på 130 000 kr. 

Barnehagene: 

Vi får ei lønnsøkning på rundt 300 000 kr i Eidet barnehage. Vi utvider med ei stilling på grunn av økning 
i barnetallet fra høsten av. Vi forventer også mindre sykelønnsrefusjoner på rundt 128 000kr. 

Voksenopplæringa/integreringskontoret: 

Økte inntekter fra kompetansenorge på 211 000 kr. Dette skyldes to lærere i permisjon på 37.5% for å ta 
videreutdanning.Ut fra første utbetaling av Integreringstilskuddet ser ut til å bli som 
budsjettert.Utfordringa her kan være hvis flere av flyktningene flytter ut av kommunen. 

Konklusjon:  

Har stor tro på at vi kommer til å holde budsjettet vårt.I vår prognoseendring har vi flyttet på penger 
mellom de ulike ansvarsområdene. Vi har ikke økt budsjettet med noe. 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn 20 154 21 274 -1 121 53 431 53 431 54 695 -1 264 
Refusjon lønn -790 -302 -488 -2 147 -2 147 -1 719 -428 
Sum Lønn 19 364 20 973 -1 609 51 284 51 284 52 976 -1 692 
Drift 3 106 2 868 238 9 323 9 323 9 548 -225 
Kjøp av produksjon 857 64 793 2 573 2 573 1 503 1 070 
Overføringer -67 459 -526 -200 -200 -200 0 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Utgifter 3 897 3 391 506 11 695 11 695 10 850 845 
Brukerbetaling -2 017 -2 027 10 -6 052 -6 052 -5 922 -130 
Refusjoner -1 451 -1 733 283 -4 354 -4 354 -5 331 977 
Overføringer -874 -710 -163 -2 622 -2 622 -2 622 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Inntekter -4 341 -4 470 129 -13 028 -13 028 -13 875 847 
Netto resultat 18 919 19 893 -974 49 951 49 951 49 951 0 
 
Helse- og omsorgsetaten 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Helse og omsorgsetaten skal levere tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene leveres iht 
søknad og vedtak på tjenestene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende og saksbehandlingstida er sjelden mer en 2 uker. 

Netto driftresultat for helse – og omsorgsetaten er pr. første tertial på 37,3 %.. Prognosen for hele året 
er et merforbruk på kr 3 292 000-. Inkl. i dette beløpet er forbruk  til testing,smittesporing og 
vaksinering på kr. 1 707 000,-. Beløpet er merket i regnskapet med prosjektnummer 400. 

Alle kostnadsreduserende tiltak vedtatt i budsjett 2021 er gjennomført med 2 unntak. 50 % stilling på 
legekontoret og 50 % stilling knyttet til vaskeri og renhold. Manglende reduksjon skyldes koronatiltak  

Noe av merforbruket skyldes reduksjon i refusjoner for resurskrevende. Endring av innslagspunktet 
skjer  etter at budsjettet er vedtatt er dermed vanskelig å forutse. 

Etterspørsel etter tjenester har endret seg lite i forhold til sykehjemmet, mens det er en økning i 
hjemmesykepleien sett i forhold til 31.12.2020. 

Bøheimen bo- og behandlingssenter 

  31.12.2020 30.04.21   
Antall heldøgnsbeboere 37 38   
-av dette langtidsopphold 36 37   
-av dette kortiidsopphold 1 1   
-akuttplass 0 0   
Totalt antall plasser i bruk 37 38   
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Sykehjemmet har totalt etter nedstyring 44 plasser fordelt med 3 plasser til korttidsopphold 
og avlastning, 1 akuttplass og 40 plasser til demens og somatisk pleie. 

  

Hjemmebaserte tjenester. 

Antall tjenestebruker i  31.12.2020 30.04.2021   
Hjemmesykepleie 89 94   
Hjemmehjelp 87 88   
Miljøarbeider tjenesten 19 25   
Omsorgsstønad 9 7   
Trygghetsalarm 86 94   
Kreftsykepleie 5 1   
Natt tjeneste 6 2   

Mer /mindre forbruk på de enkelte ansvar. 

3100 Legetjenesten  

Merforbruk på  kr. 565 000,- 

Utgifter som ikke er ført i 1 tertial: 

Vaktgodtgjøring vikarleger og faktura fra byrå vedr innleie av vikar for sykemeldt lege og mangel på lis1. 

Har hatt innleie av fastlegevikar fra 8/3-28/4. 

Overtidsbudsjett har overforbruk på grunn av smittesporing og utgifter til covid-19. 

Brukerbetaling har økt sammenlignet med 2020 til tross for at vi har legemangel. 

Tiltak: 

Dette er utgifter så må påregnes ved mangel på vikarer, men ikke tatt høyde for. Lite tiltak som kan 
gjøres ifht dette samt utgifter i forbindelse med covid-19. 

  

3102 Fysioterapitjenesten . 

Overforbruk på fastlønn, forklares med lønn til vikar for fysioterapeut i fødselspermisjon. Mangler 
refusjon vedr fødselspermisjon, og pleiepenger. 

Tiltak: 

Uendret 

3105 Prosjekter i helsetjenesten. 

Det er innvilget kr. 880 000,- fra helsedirektoratet for prosjektet oppfølgingsteam for 2021. Beløpet 
utbetales i månedskifte mai/juni. 
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3110 Helsestasjonen  

Merforbruk: kr 120 000,- 

Ligger for høyt fht fastlønn, vikar i 80% stilling i 2 mnd har vært lønnet fra 10100, utgifter som ikke er 
ført er innleie av jordmortjeneste fra 17/3 i ca 10% stilling. 

Tiltak: 

Uendret 

3120 Avd psykisk helsearbeid  

Merforbruk: kr 1 230 000 

Overtidslønn, lønn sykefravær m/ref og lønn til ekstrahjelp er høy, ressurskrevende brukere som ikke 
når opp til innslagspunkt genererer mye av dette. 

Overtidslønn i forbindelse med pasientreise, innleggelse. Noe av dette blir refundert i etterkant. 

Det er gjort ei endring av organisering av avd. psykisk helse fra mai 2021. Miljøtjenesten organiseres 
med egen leder. Ruskonsulenten og 1 miljøterapeutstillingen inngår i deltakelse i opprettet FACT -team. 
FACT-team står for fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Fact -teamet er et samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten/DPS og kommunen. FACT - teamet vil medføre en tettere oppfølging og 
behandling fra spesialisthelsetjenesten. Behandlingen vil større grad foregå lokalt.    

Tiltak: 

Unngå overtidsbruk, hyppigere gjennomgang med avd.leder vedr økonomistatus. Tjenester må 
samsvare med vedtak. Gjennomgang av alle vedtak. Reduksjon 0,5 årsverk kr. 328 000, 

 3201 Barnevernstjenesten / Vesterålen barnevern. 

Mindre forbruk  kr. 466 000,- 

Kommentarer til regnskap pr.31.03.21 -BØ 

251: 

 Forbruket 1. kvartal viser et mindreforbruk på kr. 68 000,- eller et forbruk på 73 %. 

252: 

 Resultatet viser et mindreforbruk på kr. 398 0000,-, eller et forbruk på 74 %. 

Samlet sett viser tallene etter 1. kvartal et mindreforbruk på kr. 466 000. 

Rapport ift administrative utgifter - 244- Vesterålen barnevern 31.03.21 
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  Regnskap pr. 
31.03.21 

Periodisert 
budsjett pr. 

31.03.21 

Resultat % forbruk av periodisert 
budsjett 

Lønnsutgifter 6 001 000 6 500 000 463 000 92,3 % 
Driftsutgifter 2 534 000 2 095 000 -439 000 121 % 
Kommentarer. 

Regnskapet viser et lite mindreforbruk på lønn og tilsvarende merforbruk på utgifter.  Til sammen gir 
dette balanse. 

Merutgiftene er knyttet til husleie for 2. kvartal som er regnskapsført i 1. kvartal på kr. 254 000,- og 
årsabonnement i VISMA hvor 210 000 skal fordeles på de neste 3 kvartalene.  Disse summene til 
sammen medfører at driftsutgiftene i realiteten går i balanse pr. 1. kvartal. 

Det betyr at utgiftene totalt sett har et reelt mindreforbruk på ca. 500 000,-. 

Eierkommunene er ikke fakturert iht. rutinene i begynnelsen av kvartalet.  I tillegg kommer 
Statsforvalterens tilskudd langt senere.  Derfor mangler størstedelen av inntektene til tjenesten. 

3300 Adm. Pleie- og omsorg 

Merforbruk kr. 66 000. . 

Skyldes i hovedsak kostnader ved utlysning av sykepleierstillinger og manglende sykelønnsrefusjon. 

Tiltak: 

Uendret            

3310  1.  etg Bøheimen 

Merforbruk : 583 000,- 

Ikke budsjettert fødselspermisjon, justert opp med 100.000 

Lønn lærlinger, justert opp med 348 000. En lærling ferdig til høsten. 

Sykevikar u/ref. justert opp med 40.000 

Lønn ekstrahjelp, reduksjon 60.000 

Manglende refusjon sykepenger 

Budsjettert 135 000 på sykepleiervikar 

Tiltak: 

Øke inntekten med kr. 200 000 på brukerbetaling for utleie av korttidsplasser til annen kommune. 
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3320  2. etg Bøheimen 

2.etg går  i balanse tross økte utgifter på ressurskrevende bruker. 

Tiltak: 

Uendret 

  

3325 Nattjenesten 

Merforbruk kr. 124 000,- 

Økte utgifter ressurskrevende bruker 

Etterslep på refusjon sykepenger 

Tiltak: 

Uendret. 

3330 Vaskeri 

Merforbruk: kr. 164 000,- 

Økte utgifter pga. Covid - reduksjon av 50 % i budsjettet ble ikke gjennomført. 

Tiltak: 

Reduksjon 30 % stilling som renholder kr 158 000,- 

3340 Kjøkken 

Går i balanse. 

Tiltak : 

Uendret. 

  

3345 Kantina 

Merforbruk: kr. 130 000,- 

Reduserte inntekter pga. covid 

Tiltak: 

Ikke innleie av ferievikar. 
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3401 Hjemmehjelp 

Mindre forbruk Kr. 60 000,- 

Reduksjon på ferievikar 

  

3402 Bolig doktorhagen 

Merforbruk kr. 420 000,- 

Skyldes reduserte inntekter kr 420 000 på overføringer fra staten sett i forhold til 2020. 

Tiltak: 

Uendret  - fokus på overtidsbruk. 

3403 Aktivitetsleder 

Mindre forbruk Kr. 60 000,- 

Reduserte utgifter med 60 000 pga. redusert aktivitet tirsdagstreff. 

  

3410 Hjemmesykepleien 

Mer forbruk: kr. 254 000,- 

Manglende sykelønnsrefusjon.  

Tiltak: 

Reduksjon ekstra innleie og overtidsbruk. 

Reduksjon 50 % stilling kr. 328 000 

  

3420 TTF 

  

Det ble ved årsskifte etablert ved avlastningsbolig for barn og unge med spesielle behov i ledig leilighet 
på TTF. Det  har hittil i år vært innvilget avlastning for 2 personer. Disse har takket nei til tilbudet. 
Husleieutgiftene var ikke lagt inn i budsjett. Det utgjør ca. kr. 108 000,- i økte kostnader som belastes 
TTF og inngår i summen på merforbruk. TTF går i balanse som følge av reduserte utgifter til kjøp av 
tjenester. 
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Tiltak: 

Redusere ekstra innleie og overtidsbruk. 

Avvikle avlastningsboligen. 

Personell: 

Etaten har stor mangel på sykepleiere og vernepleiere. Det ble utlyst 3 heilstillinger  som sykepleiere. 3 
søkere på stillinga, 2 eksterne og 1 internt. Alle fikk tilbud om stilling, men det var kun den interene 
søker som takket ja til tilbudet. Vi står fortsatt med 3 ledige stillinger. På grunn av permisjon vil vi få 
enda 1 stilling ledig. For å dekke opp ledige stillinger/vakter må en bruke innleie vikarer fra vikarbyrå 
og bruk av overtid for dekke opp vaktene. 

COVID 19 

Base Vinje er avviklet som Covid senter. For å få nok kvalifisert personell til smittesporing, testing og 
vaksinering er det overført sykepleierressurser på 1.25 årsverk fra hjemmesykepleien og 0,75 årsverk fra 
2. etg Bøheimen til legekontoret. Det medfører en ekstra belastning på hjemmesykepleien og 2. etg med 
å dekke opp ledige sykepleiervakter som også er svært kostnadsdrivende. 

Vi har ved utgangen av april smittevernutstyr på lager tilsvarende 8 mnd forbruk 

Konklusjon økonomi og tiltaksliste 

Helse og omsorgsetaten hadde et mer forbruk på kr. 3 292 000,- 

Merforbruket dekkes innpå som følgende: 

Ref Covid/ rammeoverføring   kr 1 700 000,-   
Vaskeri reduksjon 30% stilling kr.158 000,-   
Økning inntekt 1. etg  kr.200 000,-   
Hjemmesykepleien reduksjon 50 % stilling kr 328 000,-   
Avd. psykisk helse reduksjon 50 % stilling kr 328 000,-   
Manglende sykepengerefusjon kr 578 000,-   
Totalt kr. 3 292 000,-   

  

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
3000-Helse- og 
omsorgsadministrasjon 822 804 2 310 34,8 % 2 310 0 

3003-Bø Helse- og Sosialsenter -264 -237 -683 34,7 % -683 0 
3004-Råd for funksjonshemmede 1 0 7 0,0 % 7 0 
3100-Legetjenesten 3 227 2 628 6 628 39,7 % 7 193 -565 
3102-Fysioterapitjenesten 330 497 1 087 45,7 % 1 087 0 
3103-Frisklivssentral 6 0 0 0,0 % 0 0 
3105-Prosjekter helsetjenesten 156 240 -559 -43,0 % -559 0 
3110-Helsestasjonen 618 495 1 287 38,5 % 1 407 -120 

225



Månedsrapport April-2021 

Side 20 av 30

Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
3120-Avd. psykisk helsearbeid 3 488 4 030 7 959 50,6 % 9 189 -1 230 
3201-Barneverntjeneste 1 642 0 7 683 0,0 % 7 683 0 
3300-Administrasjon pleie og omsorg 1 200 1 262 3 377 37,4 % 3 443 -66 
3310-Bøheimen 1. etasje 5 373 5 034 13 845 36,4 % 14 428 -583 
3320-Bøheimen 2. etasje 4 188 3 657 10 315 35,5 % 10 275 40 
3325-Nattjeneste Bøheimen 2 784 2 563 6 895 37,2 % 7 019 -124 
3330-Vaskeri- renholdsavdeling 1 355 1 253 3 228 38,8 % 3 392 -164 
3340-Kjøkkentjenesten 1 154 1 132 3 133 36,1 % 3 133 0 
3341-Kantinedrift kjøkken 164 170 294 57,9 % 164 130 
3401-Hjemmehjelp 537 542 1 521 35,7 % 1 461 60 
3402-Bolig doktorhagen 1 535 2 290 3 124 73,3 % 3 544 -420 
3403-Aktivitetsleder 247 263 813 32,4 % 753 60 
3404-Ergo- og velferdsteknologi 440 457 1 220 37,4 % 1 220 0 
3405-Vinje bofellesskap 40 0 0 0,0 % 0 0 
3410-Hjemmesykepleien 5 054 5 145 14 087 36,5 % 14 341 -254 
3420-Tiltak for funksjonshemmede 4 095 4 348 10 461 41,6 % 10 517 -56 
3430-Samhandlingsreformen 0 0 -42 0,0 % -42 0 
Sum 38 195 36 573 97 990 37,3 % 101 282 -3 292 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn 38 059 37 947 112 104 702 104 702 107 909 -3 207 
Refusjon lønn -1 690 -644 -1 046 -4 593 -4 593 -4 413 -180 
Sum Lønn 36 369 37 303 -934 100 108 100 108 103 495 -3 387 
Drift 2 743 2 796 -54 8 231 8 231 8 105 126 
Kjøp av produksjon 5 462 1 150 4 312 16 392 16 392 14 747 1 645 
Overføringer 25 471 -446 75 75 75 0 
Finansutgifter 0 2 -2 0 0 0 0 
Sum Utgifter 8 229 4 419 3 810 24 698 24 698 22 927 1 771 
Brukerbetaling -3 482 -3 489 7 -10 449 -10 449 -10 549 100 
Refusjoner -1 922 -1 660 -262 -5 769 -5 769 -5 804 35 
Overføringer -3 418 0 -3 418 -10 259 -10 259 -8 448 -1 811 
Finansinntekter -113 0 -113 -339 -339 -339 0 
Sum Inntekter -8 935 -5 149 -3 786 -26 816 -26 816 -25 140 -1 676 
Netto resultat 35 663 36 573 -910 97 990 97 990 101 282 -3 292 
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Kultur- og næringsetaten 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Innledning 

Kultur- og næringsetaten har pr. 30 april alle stillinger besatt. Det er en liten etat, men med veldig 
mange og ulike ansvarsområder. 

Bø kommune er en del av det regionale kultursamarbeidet. Vi arbeider nå med å ferdigstille ny strategi 
for kultursamarbeidet -  Grenseløs 2024. Blant større prosjekter som skal prioriteres fremover kan 
nevnes Artist i Recidency Vesterålen, Vesterålen Hub, kirkeleder i Vesterålen, Slektsdatabasen og 
Laterna Magica. Vi skal ha kunstnere på besøk allerede i august 2021. Til det regionale samarbeidet som 
knyttes til Kultur- og næringsetaten ligger også kulturskolesamarbeidet (MUSAM), Vesterålen friluftsråd 
og Visit Vesterålen. Kultur- og næringsetaten har også et tett samarbeid med Museum Nord. 

Ansvarsområdene 

Kultur 

På kulturområdet har vi jobbet mye med skulpturen Rodd fiske som er planlagt etablert på 
museumsområdet. Vi har også vært aktive i prosjektgruppen for utbyggingen av den nye kulturarenaen 
på museumsområdet som skal stå ferdig til sommeren. Vi arrangerte en liten kulturfestival i februar kalt 
Vinterlys med mange fine arrangement. Pandemien gjorde det vanskelig å ha større arrangement, men 
kanskje neste vinter kan vi får til mer. Vi har hatt noen konserter på Bøheimen i regi av DKSS, men i 
mindre skala på grunn av smittevern. 

Vi bruker en del tid på markedsføring og kommunikasjon. Dette kan være knyttet til reiseliv, 
omdømmebygging eller rent informasjonsarbeid opp mot kommunens innbyggere. Hovedansvaret for å 
følge opp facebook og instagram ligger på etaten. Ennå er det også en god del ekstra arbeid knyttet til 
informasjon opp mot pandemien. Vi håper dette skal avta fremover. 

Frivilligsentralen  

Frivilligsentralen har flyttet utstyrssentralen til lokaler i samme bygg som biblioteket. Da kan sentralen 
være åpen i bibliotekets åpningstider og vi får utnyttet personalressursene bedre. Vi ser allerede en 
økning i utlån. Frivilligsentralen mottok i mars tilsagn om 20 000 i tilskudd for folkehelsetiltak tilknyttet 
"biblisklubb" for gruppen 5. - 7. klasse, og har jobbet med gjennomføringen av aktivitetstiltak knyttet til 
møteplass for å øke den digitale kompetansen hos eldre. Dette tiltaket har mottatt 100 000 i støtte fra 
Statsforvalteren. Melissa Solvang fratrådte sin stilling medio mai og det har vært gjennomført en 
ansettelsesprosess der ny leder vil tiltre medio juli.  

Ungdomsarbeid 

Ungdomsklubben hadde noe redusert drift etter nyttår pga nasjonal nedstengning til medio januar. Vi 
har hatt åpent i resten av perioden med strenge smittevernregler hva gjelder gruppestørrelser, hygiene 
og antall besøkende. Åpen hall holder et stabilt besøkstall på 45-55 stk. Trygt hjem er godt benyttet, og 
vi ser at transport er en sentral nøkkel for deltakelse og inkludering av ungdom. Familiefredag har vi ikke 
kunnet igangsatt på grunn av smittevernregler.  
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I perioden har vi hatt en "Ungdomsklubb Extended". Dette er et nytt konsept med utvidet åpningstid, 
gratis matservering og konsert med ungdomsband i Bøhallen. Vi har også hatt lokalt UKM i samarbeid 
med kulturskolen med 16 deltakende ungdommer på scenen. Her ble det gjort opptak og innslagene blir 
sendt inn til UKM Nordland. Ungdomsklubben, biblioteket og Bø frivilligsentral har arrangert 
"Biblissklubb" tre ganger i perioden på biblioteket for barn i 5.-7. klasse 

Ungdomsrådet har hatt tre møter i perioden og det er valgt representant til styreverv i Ungdom og Fritid 
Nordland. Ungdomsleder sitter også i styret for Ungdom og Fritid Nordland. 

Frem til ny folkehelsekoordinator tiltrådte 1. mars har ungdomsleder hatt hovedansvaret for å følge opp 
«Etter skoletid». 

Reginedagan 

Bø kunst- og kulturstrøm er godt i gang med å planlegge årets festival. Tema i år er Boka. 

Bø bibliotek 

Biblioteket har prioritert barn og unge i perioden og hatt biblisklubb og en del skole og barnehagebesøk. 
Biblioteket har hatt besøk av Juss-Hjelpa og arrangert bokbad med Erika Fatland hvor kulturkonsulent 
Hane Fredheim var bokbader. Fremover er det fokus blant annet på kampanjen Sommerles og vi 
planlegger å holde biblioteket åpent i sommer. 

Biblioteksjef Melissa Solvang sa i perioden opp sin stilling og det har vært kjørt en ansettelsesprosess. Ny 
biblioteksjef tiltrer medio juli. 

Kulturskolen 

Pr. 30.04.21 hadde kulturskolen 51 aktive elevplasser med 46 unike elever, og 8 elever på venteliste. Av 
elevene på venteliste var det bare 3 som ikke deltar i et annet tilbud i kulturskolen. 

Både Korforeningen Varden og Bø Gospelkor har valgt å utsette oppstart av aktiviteter til høsten på 
grunn av mye usikkerhet knyttet til smittevernstiltak. Dette har frigjort noe lærerressurser i kulturskolen 
og blant annet muliggjort et nytt tidsbegrenset tilbud i sang og musikklek rettet mot alle 
barneskoleelevene i kommunen. Tilbudet er godt mottatt. Det er også planlagt en konsert på Bøheimen 
i juni med lærere fra kulturskolen. 

Tross pandemien har det vært en aktiv periode i kulturskolen. Blant annet har bak sceneteppet ble 
arrangert tre ganger i løpet av perioden. I år planlegger vi å få gjennomført en vårkonsert. 

Den kulturelle skolesekken  

Det har vært en aktiv periode for Den kulturelle skolesekken i Bø. I februar ble arrangementet Samer i 
Bø gjennomført for elever fra alle skolene i samarbeid med Bø museum. Elever ved Eidet og Steine skole 
fikk i april et kunstnermøte med Bjørn Elvenes. Elever ved Bø ungdomsskole deltok på arrangementet 
Har vi rett kurs med Gaukværøya i gamle dager som tema. A Covid Conversation, et DKS-prosjekt med 
utgangspunkt i Kristina Johnsen og Sunny Straders fotoutstilling med samme navn ble utviklet og 
gjennomført for 1. klasse på Steine skole i perioden. Prosjektet skal også gjennomføres for de andre 
skolene senere på våren. 

Folkehelse 
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Bø kommune har vært uten folkehelsekoordinator i deler av perioden. 1. mars tiltrådde Brita Almestad 
stillingen i 100%. Dette er nå en sammensatt stilling med ansvar folkehelse, reformen leve hele livet og 
prosjektet «Etter skoletid». 

Næring 

Perioden har vært en tid preget av opplæring av ny næringskonsulent, samtidig som det har vært mange 
søknader, saksbehandling og prosjekter. Vi har prioritert behandling og oppfølging av søknader knyttet 
til Covid-19 fondet. Høsten 2020 og hittil i 2021 er det behandlet og innvilget 16 søknader på midler fra 
denne ordningen. I perioden har vi også mottatt 500 000 til en egen kommunal 
kompensasjonsordning. Vi har mottatt 11 søknader som har vært behandlet delegert og vedtak sendes 
ut i mai. Vi har også i perioden behandlet og innvilget 3 søknader om lån -  alle til kjøp av fiskebåt.  

Det er stor aktivitet i kommunen og mange prosjekter og saker som skal følges opp. Vi merker også mer 
aktivitet knyttet til at formueskatten er blitt senket. Dette er veldig bra, men kan være krevende å følge 
opp. Av pågående prosjekter kan vi nevne at Bø kommune er blitt koordinator for miljøfyrtårn: Det er 
inngått avtale om at næringskonsulenten er miljøfyrtårnkoordinator. Her er delt ut sertifikat til én 
bedrift, gjort vedtak på å støtte førstegangs sertifisering for bedrifter og innvilget en søknad om støtte til 
dette. Kommunen har mangel på gode boliger for de som trenger hjelp til å komme seg inn i 
boligmarkedet. Det har derfor vært gjennomført en prosess med utlysning av såkalte tilvisningsavtaler. 
Det inngås slik avtale med en utbygger.  Kommunen har fått tilskudd fra de nasjonale midlene for 
utbygging av bredbånd. Tilsagnet fra i fjor har vært forberedt for anbudsrunde i første tertial. Denne 
ligger ute nå i regi av Nordland fylkeskommune. 

Det er utfordrende å få tid nok til å følge opp egne prosjekter, og å få tid nok til å ha en tett og god 
dialog med næringslivet. Vi burde også ha vært langt mer ute på besøk i bedriftene.  

Landbruk  

Landbrukssjefen planlegger å pensjonere seg, og vi har i perioden startet prosessen med rekruttering. 

Det behandles mange saker på landbruk. Vi ser også økning blant annet i eiendomsoverdragelser hvor 
kommunen skal kontrollere at konsesjonslovens bestemmelser blir overholdt, og matrikkelføre enten 
egenerklæringer eller konsesjonsvedtak. 

Landbrukssjef har fulgt opp arbeidet for å tilrettelegge adkomsten til Guvåghytta, har søkt og fått 
innvilget statlige sikringsmidler til utvidelse av parkeringsplass ved begynnelse av stien til hytta. 

Bø er vertskommune for prosjektet «Landbruksstrategier for Vesterålen». Vi har i perioden gjennomført 
høringsrunde på utkast til strategi, og er nå på vei til å ferdigstille planen. Denne skal i neste steg 
behandles politisk i alle kommunene. 
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Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
5000-Kulturadministrasjonen 770 854 2 248 38,0 % 2 248 0 
5001-Bø frivilligsentral 189 -302 76 -395,8 % 76 0 
5002-Reiseliv og turisme 63 -17 240 -7,1 % 240 0 
5003-Kulturbutikken 4 6 -10 -59,0 % -10 0 
5004-Aktiviteter barne- og 
ungdomsarbeide 332 325 884 36,7 % 884 0 

5005-Idrett 301 422 567 74,4 % 567 0 
5006-Andre kulturaktiviteter 237 64 497 12,8 % 497 0 
5007-Kunstformidling 21 25 76 32,3 % 76 0 
5008-Rock mot frafløtting -5 0 -1 0,0 % -1 0 
5009-Reginedagan -17 3 80 3,4 % 80 0 
5010-Folkehelsa -50 63 289 21,7 % 289 0 
5020-Næringsstøtte 0 0 0 0,0 % 0 0 
5021-Næringsprosjekter 24 87 200 43,6 % 200 0 
5030-Landbruksvirksomhet 185 371 928 39,9 % 928 0 
5031-Fiske, jakt og viltstell 1 -8 45 -18,1 % 45 0 
5100-Bø folkebibliotek 403 395 1 044 37,8 % 1 044 0 
5200-Bø bygdemuseum 216 226 434 52,2 % 434 0 
5300-Bø kulturskole 517 560 1 405 39,8 % 1 405 0 
Sum 3 189 3 071 9 002 34,1 % 9 002 0 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Det er på dette tidspunktet ingen kjente økonomiske avvik i kultur- og næringsetaten som vi ikke kan 
forholde oss til innenfor etatens ramme. Avvikene skyldes i stor grad manglede periodisering eller 
budsjettregulering. Den samlede prognosen for etaten viser balanse. 

Der er imidlertid to litt større avvik som bør kommenteres.   

 Idrett har et overforbruk på 297 000 knyttet til et tilskudd på spillemidler (FK Luna) som skulle 
vært utbetalt i 2020 men som ved en feil ikke ble utbetalt før i 2021. 

 Landbruk vil få et underforbruk knyttet til kjøp av eiendom i prosjektet for sikring av områder 
ved Guvåghytta for allmennheten. Her ble pengene for eiendommene betalt i 2020, mens 
sikringsmidlene fra staten først vil bli inntektsført i 2021. 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn 2 267 2 297 -31 6 245 6 245 6 245 0 
Refusjon lønn 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Lønn 2 267 2 297 -31 6 245 6 245 6 245 0 
Drift 1 022 526 496 2 411 2 411 2 411 0 
Kjøp av produksjon 397 408 -11 1 192 1 192 1 192 0 
Overføringer 434 585 -151 1 303 1 303 1 303 0 
Finansutgifter 7 1 6 20 20 20 0 
Sum Utgifter 1 860 1 520 340 4 926 4 926 4 926 0 
Brukerbetaling -337 -64 -273 -663 -663 -663 0 
Refusjoner -424 -650 226 -1 124 -1 124 -1 124 0 
Overføringer -2 0 -2 -5 -5 -5 0 
Finansinntekter -126 -32 -94 -378 -378 -378 0 
Sum Inntekter -888 -746 -142 -2 170 -2 170 -2 170 0 
Netto resultat 3 239 3 071 167 9 002 9 002 9 002 0 
 
Teknisk etat 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
6001-Administrasjon teknisk 1 202 887 1 027 86,4 % 1 027 0 
6100-Utleiebygg -202 -160 -536 29,8 % -536 0 
6400-Bygningskontroll/oppmåling 25 27 96 28,5 % 96 0 
6401-Kaier -251 -331 180 -184,1 % 180 0 
6412-Utleieboliger -725 -1 023 -3 328 30,7 % -3 328 0 
6413-Byggtjenester 2 398 2 310 5 919 39,0 % 5 919 0 
6414-Ung jobb 3 0 131 0,0 % 131 0 
6415-Kirkegårdsdrift 311 254 -1 -50559,0 % -1 0 
6503-Bø vannverk 432 241 712 33,8 % 712 0 
6504-Distribusjon av vann -1 899 -2 735 -713 383,7 % -713 0 
6505-Avløpsnett -313 -1 019 0 0,0 % 0 0 
6506-Slamtømming 0 0 0 0,0 % 0 0 
6507-Kommunale veier 1 524 993 4 557 21,8 % 4 557 0 
6601-Renovasjon 1 0 -90 -0,5 % -90 0 
6610-Brann- og redningsvesen 1 167 1 127 3 319 34,0 % 3 319 0 
6611-Feiing og brannsyn 53 -643 0 0,0 % 0 0 
Sum 3 728 -72 11 274 -0,6 % 11 274 0 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Innenfor ansvarsområdet til Teknisk er det både selvkostområder og vanlige ansvarsområder. 
Selvkostområdene (vann, avløp, feiing, renovasjon) holdes utenom de andre områdene, altså at 
overskudd/underskudd går mot fond. Kirkegårdsdrift skal også gå i 0 ved årsslutt pga. overføringer som 
skal dekke de faktiske kostnadene. Gebyrinntektene kommer kvartalsvis, noe som ikke alltid samsvarer 
så godt med når de budsjetterte utgiftene påløper. Dette gjør at den totale økonomiske oversikten for 
etaten kan bli noe misvisende. 
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Holder man selvkost utenom, er det periodiserte forbruket for etaten i tertial 1 på ca. 91 %, og totalt 
årsforbruk på ca. 42 %. Det vil si at etaten ligger godt an i forhold til rammen, og at driften har vært som 
forutsett. Om dette holder ut året vil avhenge av om det påløper noen uforutsette kostnader med 
utstyr/anlegg som trenger reparasjon/utskifting - det er ikke rom i budsjettrammen til dette. 

Oppsummering tiltak 
 

Bemanning 

Første tertial 2021 har for teknisk etat vært preget av utfordringer med å rekruttere personell med 
høyere teknisk utdannelse til ubesatte stillinger innen vann/avløp og plan- og byggesak. I tillegg har 
aktiviteten i bygda tatt seg opp betydelig det siste året, både med plan-, bygge- og eiendomssaker, 
samtidig som vi har flere prosjekter som skal gjennomføres. Som eksempel kan det nevnes at teknisk 
etat i skrivende stund har over 200 åpne saker, hvor over halvparten er byggesaker og 
oppmålinger/fradelinger. Nye saker kommer også inn raskere enn vi klarer å saksbehandle og 
ferdigstille, samtidig som pågangen fra publikum for veiledning og møter har økt kraftig. Dette har 
medført en vedvarende høy arbeidsbelastning og unormalt lange og økende saksbehandlingstider.  

Inntil ny plan- og byggesaksbehandler er på plass i august har vi fått leid inn ekstrahjelp i sommer for å 
ikke få stans i saksbehandlingen, samt at vi har ansatt en landmåler/prosjektleder i ett års midlertidig 
stilling. Det er vanskelig å spå fremtiden, men dersom aktivitetsnivået vedvarer slik som nå, vil det være 
behov for å styrke bemanningen på etaten permanent. 

Saker 

Plan- og byggesak har som nevnt hatt mye aktivitet, med flere spennende saker og oppstartsmøter på 
private reguleringsplanforslag. Ut over høsten vil nok flere av disse komme til politisk behandling. 

På grunn av situasjonen med bemanning og arbeidsmengde har vi ikke fått påbegynt arbeidet med å 
revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det ble sendt ut et informasjonsskriv i desember til 
lederne for de politiske partiene som er representert i kommunestyret, med anmodning om innspill til 
revisjonen av samfunnsdelen. I skrivende stund er det ikke kommet inn noen innspill, så vi benytter 
anledningen til å minne om dette og igjen anmode om innspill fra politikerne. 

Kystsoneplanen for Vesterålen er under utarbeidelse, og planforslag kan komme til politisk behandling 
for utsendelse på høring i løpet av høsten. I første tertial har kommunen behandlet 3 
dispensasjonssøknader fra arealplanen til akvakultur, som griper inn i arbeidet med kystsoneplan. Det 
har kommet klager på to av disse som må behandles. 

På VA har det vært gjennomført et prosjekt med omlegging og oppgradering av vannledning og 
avløpsledning i forbindelse med nytt boligområde "Solbakken" på Straume. I tillegg ble 
sjøvannsledningen i Steinesjøen skadet av stormen i vinter, og har vært veldig krevende å få reparert. 
Flere av sakene og prosjektene på VA har vi dessverre ikke kommet i gang med på grunn av manglende 
bemanning. 

Prosjektet med etablering av strømsøyler med innebygde strømmålere på de kommunale flytebryggene 
er godt i gang, og vil bli ferdigstilt i løpet av andre tertial. Planen er å utarbeide nye kontrakter som vil 
være gjeldende fra nyttår, hvor det må betales for faktisk forbrukt strøm for hver plass. 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn 3 677 3 435 242 10 308 10 308 10 308 0 
Refusjon lønn 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Lønn 3 677 3 435 242 10 308 10 308 10 308 0 
Drift 4 882 4 162 720 14 747 14 747 14 747 0 
Kjøp av produksjon 2 396 741 1 655 4 583 4 583 4 583 0 
Overføringer 50 953 -903 150 150 150 0 
Finansutgifter 0 1 -1 2 309 2 309 2 309 0 
Sum Utgifter 7 328 5 857 1 471 21 789 21 789 21 789 0 
Brukerbetaling -6 535 -8 553 2 017 -20 048 -20 048 -20 048 0 
Refusjoner -27 -791 765 -80 -80 -80 0 
Overføringer 0 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter -118 -20 -98 -695 -695 -695 0 
Sum Inntekter -6 680 -9 364 2 684 -20 823 -20 823 -20 823 0 
Netto resultat 4 325 -72 4 397 11 274 11 274 11 274 0 
 
NAV 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Sosialtjenesten  

NAV Bø er eid 50 % av Bø kommune og 50 % av staten. 

Det er to 100 % kommunalt ansatt og tre 100 % statlige ansatte på NAV Bø pr 30.04.2021. NAV Bø har 
ansatt Lene Torbjørnsen Reed i en midlertidig 100 % stilling frem til 30.09.21 

NAV jobber etter "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)" 

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, 
herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial 
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

NAV tilbyr aktivitetskort til barn og unge i Bø kommune. Dette kortet kan brukes til å delta på ulike 
aktiviteter som det koster å være med på. Ved å tilby dette kortet er vi med på å forebygge sosiale 
ulikheter blant barn og unge. 

NAV tilbyr Kvalifiseringsprogram som er for personer som har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i 
fare for å komme i en slik situasjon og som står lang utenfor arbeidslivet. 

NAV Bø har ansvar for Startlån og tilskudd.  
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Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet 
bolig.    

Bø kommune deltar i prosjektet "Leie til eie" som er et prosjekt gjennom Husbanken. Dette er for 
husstander som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån til huskjøp nå, men 
som er i målgruppen for leie av kommunal bolig.  

Prosjektledelse er satt til NAV Bø og prosjektgruppen består av representanter fra teknisk, 
bostøtteavdelingen, økonomi og NAV.  

NAV Bø tilbyr økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning samt forvaltningskonto. 

NAV Bø betaler for skjenkekontroller utført av Nordfjeldske Kontroll AS, 3 terminer pr år, finansieres av 
gebyrinntekter fra Kultur- og næringsetaten.  

NAV Bø betaler strøm for Bø dagsenter.  

  

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
7200-Sosialtjenesten 1 762 1 174 5 186 22,6 % 5 186 0 
7202-Bø dagsenter 4 3 12 21,5 % 12 0 
7204-Rusmiddelarbeid 25 -5 0 0,0 % 0 0 
Sum 1 791 1 171 5 198 22,5 % 5 198 0 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Vi holder oss innenfor budsjett pr april 2021 

Vi har et mindre forbruk på sosialhjelp så langt i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Slik det 
ser ut nå vil vi klare å holde oss innenfor budsjett på sosialhjelp.  

Det er flere storfamilier som har barn i videregående skole som klarer seg selv i forhold til at de 
får  stipend. I tillegg har nok korornasituasjonen med reiserestriksjoner bidratt til at brukere har 
begrenset reiseaktiviteter og andre aktiviteter som koster penger. Det er flere familier som mottok 
sosialhjelp som er flyttet ut av kommunen. 

Vi har fått flere sosialhjelpsmottakere over på statlige ytelser i forhold til arbeidsrettede tiltak og en del 
er kommet ut i jobb. 

  

Oppsummering tiltak 
 
Ikke behov for å sette inn tiltak i forhold til økonomi. Vi skal fortsette å ha fokus på "Arbeid først" 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn 723 557 166 1 982 1 982 1 982 0 
Refusjon lønn 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Lønn 723 557 166 1 982 1 982 1 982 0 
Drift 66 17 49 197 197 197 0 
Kjøp av produksjon 326 206 119 977 977 977 0 
Overføringer 719 426 294 2 159 2 159 2 159 0 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Utgifter 1 111 649 462 3 333 3 333 3 333 0 
Brukerbetaling -26 -31 5 -77 -77 -77 0 
Refusjoner -13 -4 -10 -40 -40 -40 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Inntekter -39 -34 -5 -117 -117 -117 0 
Netto resultat 1 794 1 171 623 5 198 5 198 5 198 0 
 
Status økonomi 
 
Tiltak i 2021 for å få ned bruk av økonomisk sosialhjelp er å få flere i arbeid og aktivet. Vi har et mål om 
å være tettere på arbeidsgivere og kunne tilby arbeidskraft når de trenger det. 

Internt er reiseaktivteter og kurs begrenset pga korona situasjonen noe som også bidrar til at utgifter til 
reiser og kurs er minimert. 

  

Felles finanser 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Tjenesteområder Regnskap 

hiå. i fjor 
2020 

Regnskap 
hiå. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
8000-Skatt, inntektsutj. og 
rammetilskudd 0 0 -1 412 0,0 % -1 412 0 

8700-Diverse felles 0 0 3 450 0,0 % 3 450 0 
8702-Årets premieavvik pensjon -40 0 -11 657 0,0 % -11 657 0 
8703-Amortisering tidl. års 
premieavvik 0 0 7 249 0,0 % 6 362 887 

9110-Renter, avdrag og utbytte 0 0 -500 0,0 % -500 0 
Sum -40 0 -2 870 0,0 % -3 757 887 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Økonomistatus per konto 
 

235



Månedsrapport April-2021 

Side 30 av 30

Beløp i 1000        
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Prognose Avvik i kr 
(prognose 

vs. 
budsjett) 

Lønn -2 142 0 -2 142 -5 820 -5 820 -6 707 887 
Sum Lønn -2 142 0 -2 142 -5 820 -5 820 -6 707 887 
Overføringer 3 087 0 3 087 9 265 9 265 9 265 0 
Sum Utgifter 3 087 0 3 087 9 265 9 265 9 265 0 
Brukerbetaling -167 0 -167 -500 -500 -500 0 
Refusjoner -1 938 0 -1 938 -5 815 -5 815 -5 815 0 
Sum Inntekter -2 104 0 -2 104 -6 315 -6 315 -6 315 0 
Netto resultat -1 159 0 -1 159 -2 870 -2 870 -3 757 887 
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Finansrapport for BØ KOMMUNE NORDLAND 
 
 
Analysedato: 26.05.2021   
Filter: Alle lån  
 
 
Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og utviklingen for gjeldsporteføljen i Bø kommune 
Nordland. Alle beløp vises i NOK. 
 
Bø Kommunes lånegjeld utgjør 348,75 mill pr 26.05.2021. Det er hittil i år ikke tatt opp nye lån, men et startlån 
av 10 mill er vedtatt skal opplånes. 
 
Nivået på renter for lån er omtrentlig slik det var da budsjett ble vedtatt. Det er budsjettert med totale 
renteutgifter for 2021 på 4,888 mill. 
 
Den gjennomsnittlige renten for neste 12 måneder ligger ann pr dags dato å bli 1,26% 
 
Bø kommune sine løpende lån har-30,55%-andel fast rente for inneværende år. Totalt er 101,2 mill pr 
26.05.2021 bundet med fast rente. 
 
 
Innhold 
 
1        Rentemarkedet 
 
2        Trender 
 
3        Gjeldsprofil 
 
4        Fordeling fast og flytende rente 
 
5        Finansiell risiko 
 
6        Rentekostnader 
 
7        Renterisiko 
 
8        Långivere og motparter 
 
9        Rammer i finansreglementet 
 
10      Kommende hendelser 
 
11      Porteføljeoversikt 
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1__Rentemarkedet 
 
På rapportdagen var NIBOR3M-0,25%, NIBOR6M-0,37%-og 10-års swaprente-1,76%. Grafer og tabeller 
nedenfor viser en nærmere oversikt. 
 
 
Flytende renter (NIBOR) 
 

 

INDEKS SISTE -1m -3m 
NIBOR3M 0,25% 0,30% 0,45% 
NIBOR6M 0,37% 0,38% 0,46% 

 
3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge.  Dette er en flytende 
rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. 
Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente. 
 
Fastrenter 
 

 

LØPETID SISTE -1m -3m 
Swap 2Y 0,86% 0,83% 0,78% 
Swap 3Y 1,09% 1,06% 1,02% 
Swap 4Y 1,27% 1,23% 1,22% 
Swap 5Y 1,40% 1,35% 1,38% 
Swap 6Y 1,50% 1,45% 1,50% 
Swap 7Y 1,59% 1,53% 1,60% 
Swap 8Y 1,65% 1,60% 1,68% 
Swap 9Y 1,71% 1,66% 1,74% 
Swap 10Y 1,76% 1,72% 1,80% 
Swap 11Y 1,81% 1,76% 1,85% 
Swap 12Y 1,84% 1,79% 1,89% 
Swap 15Y 1,90% 1,85% 1,96% 
Swap 20Y 1,89% 1,85% 1,98% 
Swap 25Y 1,89% 1,85% 1,98% 

 
Bankenes fastrenter settes med utgangspunkt i swaprentene. Swaprentene  som vises her utgjør "sålen" for 
fastrenten man kan få på et lån. Banken legger normalt i tillegg et marginpåslag på swaprenten, og i sum utgjør 
dette den fastrenten man kan inngå. 
  
Tips: Om den blå grafen er relativt flat, indikerer dette at markedet ikke forventer store renteøkninger 
fremover. Er grafen brattere legger markedet til grunn at rentene skal opp. 
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Forventede NIBOR-renter 
 
Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på 
analysetidspunktet. 
 
Indeks Siste Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år 
NIBOR3M 
Endring 

0,25% 
 

0,89% 
0,64% 

1,35% 
1,09% 

1,64% 
1,39% 

NIBOR6M 
Endring 

0,37% 
 

1,02% 
0,65% 

1,45% 
1,08% 

1,74% 
1,36% 
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2__Trender 
 
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån i Bø kommune Nordland. 
  

26.05.2021 26.02.2021 26.11.2020 
Utestående nettobalanse 348.752.636 350.604.537 344.909.896 
Utestående bruttobalanse 348.752.636 350.604.537 344.909.896 
Utestående nominelt i derivater    
Derivater i % av restgjeld    
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd 1,30% 1,46% 1,71% 
Gjennomsnittlig rente eks. 
derivater siste 12 mnd 1,30% 1,46% 1,71% 

Rentekostnader siste 12 mnd 4.451.717 4.856.139 5.535.152 
Rentekostnader eks. derivater siste 
12 mnd 4.451.717 4.856.139 5.535.152 

Rentebinding (år) 2,54 2,60 2,72 
Andel rentebinding < 1 år 73,25% 73,18% 72,41% 
Rentebinding (år) eks. derivater 2,54 2,60 2,72 
Andel rentebinding < 1 år eks. 
derivater 73,25% 73,18% 72,41% 

Kapitalbinding (år) 12,14 12,32 12,34 
Andel av kapitalbinding < 1 år 13,11% 13,04% 13,16% 
 
På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)-1,30%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-348.752.636 
kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er -4.451.717 kr. 
 
Det finnes-1-ulike låntakere. Den største av disse er-Bø kommune Nordland-med en andel på-100%-
tilsvarende-348.752.636 kr. 
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3__Gjeldsprofil 
 
Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.  
Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller 
simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.  
 

 
 
Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes 
beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser. 
 

Periode Løpende lån Refinansierte lån som 
forfaller  

Sum løpende og 
refinansierte lån 

Snittrente 
løpende lån 

Snittrente 
hensyntatt 

refin. og 
simulerte lån 

2021 330.052.169 0 330.052.169 1,24% 1,24% 
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4__Fordeling fast og flytende rente 
 
Gjeldsporteføljen for-Alle lån-i-Bø kommune Nordland-for løpende lån har-30,55%-andel fast rente for 
inneværende år. Uten derivater er andelen-30,55%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor. 
 

 
 
Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller 
simulerte fremtidige låneopptak, vil i tillegg effekten av disse hensyntas i fordelingen nedenfor. 
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5__Finansiell risiko 
 
Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år. 
 

 
 
Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt 
representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller 
obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.  
  
En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller 
innløses innen kort tid. Dette kan i såfall innebære en finansiell risiko. 
 

 
 
Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding 
lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for 
endringer i rentemarkedet.  
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Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er-12,14-år og den gjennomsnittlige rentebindingen er-2,54-
år.  I porteføljen har -13,11%-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og -73,25%-har en rentebinding på 1 år 
eller mindre.  Uten derivater hadde-73,25%-av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere. 
 

 Rentebinding (år) Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år) Kapitalbindning (kr) 
0-1 År 0,03 255.454.611 0,19 45.723.257 
1-2 År 1,51 3.742.094 1,45 12.663.233 
2-3 År 2,51 3.742.094 2,44 12.463.223 
3-4 År 3,51 3.742.094 3,44 12.690.524 
4-5 År 4,51 21.292.094 4,44 12.637.974 
5-6 År 5,53 3.142.094 5,44 12.864.537 
6-7 År 6,25 10.464.594 6,44 12.412.222 
7-8 År 7,56 2.637.094 7,44 12.733.066 
8-9 År 8,56 2.637.094 8,44 12.254.949 
9-10 År 9,24 13.220.354 9,43 12.421.196 
Over 10 År 17,68 28.678.421 19,02 189.888.457 
Totalt 2,54 348.752.636 12,14 348.752.636 
 
OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen. 
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6__Rentekostnader 
 
For inneværende kalenderår-(2021)-forventes rentekostnader,  inkludert eventuelle forventede 
refinansieringer og simulerte låneopptak, å bli-4.088.652 kr-. 
 

 
 

Periode Rentekostnader inkl 
derivater, refin. & simulering 

Rentekostnader løpende lån 
& derivater 

Rentekostnad 
refinansieringer 

2021 4.088.652 4.088.652 0 
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7__Renterisiko 
 
Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende 
renten øker med 1% (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede 
refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen. 
 

Periode Rentekostnad Rentekostnad +1 % Andel økning 
renterisiko 1% 

2021 4.088.652 4.767.158 678.506 
2022 4.496.560 6.575.453 2.078.892 
2023 5.115.827 7.196.282 2.080.455 
2024 5.668.947 7.536.413 1.867.466 
2025 5.760.606 7.560.622 1.800.016 
2026 5.895.470 7.768.161 1.872.691 
2027 5.732.307 7.545.964 1.813.657 
2028 5.529.679 7.295.757 1.766.079 
2029 5.274.288 6.941.817 1.667.530 
2030 5.068.856 6.687.440 1.618.585 
 
Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre-678.506 kr-høyere rentekostnad for inneværende år, 
og inntil totalt-17.243.876 kr-over de 10 kommende årene. 
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8__Långivere, motparter og produktfordeling 
 
Største långiver er-KommunalBanken-som har en andel på-62%. Nest størst er-KLP-med-20%. 
 

 
 
Långiver Gjeld Andel i %  
KommunalBanken 215.247.710 61,72% 
KLP 70.750.559 20,29% 
Husbanken 40.561.938 11,63% 
KLP Kommunekreditt 22.192.429 6,36% 
 
 
 
Porteføljen inneholder ingen derivater. 
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Kategori Utestående Andel 
CUSTOM INDEX 23.000.000 6,59% 
Ordinær p.t. 142.550.620 40,87% 
Husbanken Halvårig 38.304.170 10,98% 
Husbanken Kvartalsvis 2.257.768 0,65% 
NIBOR3M 41.416.930 11,88% 
Fastrente 101.223.148 29,02% 
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9__Rammer i finansreglementet 
 
Finansreglement er ikke angitt. 
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10__Kommende hendelser 
 
Oversikt over kommende hendelser i perioden fra-26.05.2021-med-31.05.2022. 
 
Lån til forfall 
 
Dato Hendelse Referanse Beløp 
29.06.2021 Forfall KBN-20200322 10,000,000 
30.06.2021 Forfall KLP 8317.56.26703 23,000,000 
 
Utløp fastrenter 
 
Dato Hendelse Referanse Beløp 
18.10.2021 Utløp bindingsperiode 

fastrente 
KLP-83175163959  

 
Utløp faste marginer 
 
Ingen kommende utløp faste marginer. 
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11__Porteføljeoversikt 
 
Gjeldsbrevslån 
 
Motpart Referanse Beløp Rente (inkl. 

margin) 
Produkt Margin Startdato Forfallsdato 

Husbanken HUS-15323688-10 10.000.000 0,8098% Husbanken 
flytende 

0,0000% 10.12.2020 01.01.2051 

Husbanken HUS-15317137-10 259.051 0,8209% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.09.2019 01.03.2025 

Husbanken HUS-15319133-20 415.774 0,8210% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.10.2019 01.04.2028 

Husbanken HUS-15320027-10 558.558 0,8208% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.10.2019 01.04.2031 

Husbanken HUS-15322980-10 6.995.583 0,8278% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.11.2019 01.05.2039 

Husbanken HUS-15322980-40 7.186.959 0,8278% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.11.2019 01.05.2040 

Husbanken HUS-15321739-10 501.759 0,8062% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.12.2019 01.06.2039 

KommunalBanken KBN-20100422 20.550.000 1,2680% Fastrente 0,0000% 03.08.2010 01.06.2055 
Husbanken HUS-15319724-10 526.496 0,8213% Husbanken 

flytende 
0,0000% 01.10.2019 01.07.2030 

Husbanken HUS-15319417-30 478.380 0,8277% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.11.2019 01.08.2029 

KommunalBanken KBN-20200324 17.882.060 1,5700% Fastrente 0,0000% 03.08.2020 01.08.2045 
Husbanken HUS-15319133-40 278.560 0,8207% Husbanken 

flytende 
0,0000% 01.10.2019 01.10.2028 

Husbanken HUS-15321739-40 1.989.599 0,8063% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.12.2019 01.12.2039 

Husbanken HUS-15322249-10 6.639.034 0,8062% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.12.2019 01.12.2040 
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Husbanken HUS-15322881-10 3.596.985 0,8062% Husbanken 
flytende 

0,0000% 01.12.2019 01.12.2042 

KLP Kommunekreditt KLP-83175163959 4.183.029 2,0400% Fastrente 0,0000% 02.10.2017 02.04.2035 
KommunalBanken KBN-20050368 3.200.350 0,9931% P.t. rente 0,0000% 02.06.2005 02.12.2032 
KommunalBanken KBN-20050370 27.421.790 0,9931% P.t. rente 0,0000% 02.06.2005 02.12.2054 
KLP KLP 8317.56.26673 17.267.800 2,2100% Fastrente 0,0000% 01.08.2019 03.08.2044 
KommunalBanken KBN-20090682 4.405.050 0,9936% P.t. rente 0,0000% 12.11.2009 05.01.2050 
KommunalBanken KBN-20100817 5.643.970 0,9931% P.t. rente 0,0000% 07.12.2010 07.12.2050 
KLP KLP-8317.55.59291 30.482.759 1,8700% Fastrente 0,0000% 09.05.2018 10.05.2047 
KommunalBanken KBN-20100021 17.513.900 0,9500% 3 mnd Nibor 0,6000% 14.01.2010 14.01.2059 
KommunalBanken KBN-20100400 8.023.830 0,9937% P.t. rente 0,0000% 14.07.2010 14.07.2049 
KommunalBanken KBN-20080304 506.390 0,9936% P.t. rente 0,0000% 15.07.2008 15.07.2027 
KommunalBanken KBN-20080305 31.992.060 0,9936% P.t. rente 0,0000% 15.07.2008 15.07.2039 
KommunalBanken KBN-20170686 2.376.000 1,0400% 3 mnd Nibor 0,6000% 14.12.2017 15.12.2042 
KommunalBanken KBN-20080301 12.478.190 0,9936% P.t. rente 0,0000% 15.07.2008 16.07.2057 
KommunalBanken KBN-20170392 10.857.500 2,6400% Fastrente 0,0000% 17.07.2017 17.07.2042 
KommunalBanken KBN-20080303 10.089.340 0,9936% P.t. rente 0,0000% 15.07.2008 17.07.2045 
Husbanken HUS-15317958-30 1.135.200 0,8267% Husbanken 

flytende 
0,0000% 20.10.2019 20.04.2032 

KLP Kommunekreditt KLP-83175394772 9.318.750 0,8100% 3 mnd Nibor 0,4000% 22.09.2017 22.06.2047 
KLP Kommunekreditt KLP- 83175163932 8.690.650 1,9436% P.t. rente 0,9500% 25.07.2017 25.07.2057 
KommunalBanken KBN-20130652 13.011.500 0,9674% P.t. rente 0,0000% 25.11.2013 27.11.2051 
KommunalBanken KBN-20160282 12.208.280 0,9800% 3 mnd Nibor 0,6000% 30.06.2016 28.06.2046 
KommunalBanken KBN-20120351 7.087.500 0,9931% P.t. rente 0,0000% 28.06.2012 28.06.2050 
KommunalBanken KBN-20200322 10.000.000 0,9931% P.t. rente 0,0000% 29.06.2020 29.06.2021 
KLP KLP 8317.56.26703 23.000.000 0,9700% Egendefinert rente 0,0000% 01.07.2020 30.06.2021         
 
Obligasjonslån 
 
Ingen 
 
Sertifikatlån 
 
Ingen 
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Rentebytteavtaler (swapper) 
 
Ingen   
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Disclaimer 
 
 
 
Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er manuelt tilføyd av 
den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen i Finansrapporten og dens 
korrekthet.   
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