
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 17.06.2021 

Tidspunkt: 09:00 -11:25 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Linn Iren With Medlem SP  
Berit Hansen Medlem SP  
Sture Pedersen Leder H  
Viggo Willassen Medlem FRP  
Håkon Ulriksen Medlem H  
Stian Rabben Pedersen Medlem H  
Maria Overholth-Aronsen Varamedlem SP Arne Tormod Tobiassen 
Ulf-Anders Nilsen Medlem H  
Jenny Tande Fagereng Medlem H  
Tom Tobiassen Medlem AP  
Dina Senik-Pikauskiene Medlem H  
Alexander Tande Medlem H  
Ida-Marie Jensen Medlem AP  
Knut Andre Hanssen Varamedlem H Per-Øystein Evensen 
Arne Osnes Varamedlem H Kjersti Therese Jakobsen 
Geir-Viggo Pedersen Medlem H  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Linda Robertsen konsulent politisk sekr.etariat 
Gundar Jakobsen rådmann 
Gro-Marina Henriksen leder Nav 
Kurt Jarle Dahl helse- og omsorgssjef 
Andreas Nakkling Andersen teknisk sjef/brannsjef 
Kine Anette Johnsen kultur- og næringssjef 
Frode Josefsen økonomisjef 



Hans-Kristian Pettersen skole- og barnehagesjef 
Therese Falck Vikan Ungdomsrådet 
Martha Myhre Eldrerådet 

 

Merknad i møte: 
 
Innkalling enstemmig godkjent. 
Saksliste enstemmig godkjent. 
Synnøve Solsem Olsen hadde forfall, ingen vara møtte. 
Ida-Marie Jensen og Stian Rabben Pedersen ble valgt til å skrive under protokollen 
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PS 34/21 Tilstandsrapport for grunnskolen i Bø kommune 2020  
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RS 5/21 Ordførers hjørne 
Kommunestyrets behandling av sak 5/2021 i møte den 17.06.2021: 

 

Behandling: 

Ordførere orienterte om: 

 Fylkesvei 820/ Bøtunellen 

 Gang sykkelvei Eidet 

 Teknisk etat 

 Tomtesalg Skagen Byggefelt 

 Kommunale veier, fast dekke 

 Sommerskole i Bø 

 Arbeid for ungdom 

Ordføreren foreslår følgende delegasjon: 

Det er en del tilfeller om kjøp av areal i Skagen boligfelt. For å unngå at administrasjonen må bruke tid 
på saksbehandling til politisk nivå på slike saker, delegeres det til rådmannen å gjennomføre salg av 
areal i skagen boligfelt til kr 25.000,- pr. mål. Eventuelle nødvendige tiltak knytta til infrastruktur til 
aktuell tomt (vei, vann, kloakk) i boligfeltet må kjøper ivareta. 

Representanten Berit Hansen overleverte på vegne av Bø SV, Bø AP og Bø SP over 450 underskrifter mot 
salg av Vesterålskraft. 

 



PS 30/21 Orientering om Ung Vesterålen 

Forslag til vedtak 
  

Informasjonen tas til orientering. 

  

Kommunestyrets behandling av sak 30/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Saken utgår 

 

Vedtak 

Saken utgår 

PS 31/21 Etablering av navnet minnelund - Duken kirkegård 

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

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

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 



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

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

økonomiplanen for 2022, forutsatt tillatelse og godkjenninger etter gravferdsloven. 

Kommunestyrets behandling av sak 31/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

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

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

økonomiplanen for 2022, forutsatt tillatelse og godkjenninger etter gravferdsloven. 

PS 32/21 Klage på kommunestyrets vedtak 18/21 om dispensasjon fra kommunens arealplan 

for etablering av akvakultur for oppdrett av torsk i Ryggefjorden 

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

  

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

Forslag fremsatt i møte 

 

Berit Hansen Forslag til vedtak: 

1. Klagen tas til følge 

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

kystsoneplanen foreligger. 

 



Behandling 

Berit Hansen ba om å få sin habilitet vurdert. 

Hun erklæres habil i denne saken. 

Ref. innstillingen. 

Ved alternativ votering. 

Innstillingen vedtatt med leders dobbeltstemme. 

 

Vedtak 

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

Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling. 

Kommunestyrets behandling av sak 32/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Vedtak 

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

Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling. 

PS 33/21 Tidsbegrenset utsatt behandling av lokaliteter for havbruk og levende 

mellomlagring av fisk 

Forslag til vedtak 
Bø kommune vedtar en tidsbegrenset utsatt behandling av nye søknader om dispensasjon fra 
gjeldende arealplan for lokaliteter til havbruk og levende mellomlagring av fisk frem til ny 
kystsoneplan er vedtatt av alle kommunene i regionen. Begrensningen gjelder i alle tilfeller ikke 
lenger enn til 01.05.2022. Begrunnelsen er at man gjennom kystsoneplanen først må se på evt. 
virkninger for miljøet de enkelte tiltak kan få. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 
13-1 første avsnitt. 



  

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

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

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

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

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

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

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

13-1 første avsnitt. 

Kommunestyrets behandling av sak 33/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

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

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

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

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

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

13-1 første avsnitt. 



PS 34/21 Tilstandsrapport for grunnskolen i Bø kommune 2020 

Forslag til vedtak 
  

Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bø 2020 tas til orientering 

  

  

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

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bø 2020 tas til orientering 

Kommunestyrets behandling av sak 34/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Orientering av Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bø 2020 tas til orientering 



PS 35/21 Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner 

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

  

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



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

rslag til vedtak 

  

  

  

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

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

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

Kommunestyrets behandling av sak 35/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

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

PS 36/21 Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland 

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

  

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

Forslag fremsatt i møte 

 



Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Bø kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv 

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

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

  

Kommunestyret i Bø kommune godkjenner og skriver under ny samarbeidsavtale for 

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

Kommunestyrets behandling av sak 36/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Bø kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv 

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

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

  

Kommunestyret i Bø kommune godkjenner og skriver under ny samarbeidsavtale for 

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



PS 37/21 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Forslag til vedtak 
  

Ny selskapsavtale pr 1.1.21 for KomRev Nord IKS godkjennes. 

Kommunestyrets behandling av sak 37/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Ny selskapsavtale pr 1.1.21.for KomRev Nord IKS godkjennes 

PS 38/21 Årsmelding og regnskap 2020 

Forslag til vedtak 
  

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

  

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

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 



 

Vedtak 

A. Årsmelding 2020 tas til orientering 

B.Årsregnskap 2020 godkjennes 

Kommunestyrets behandling av sak 38/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Orientering av økonomisjef Frode Josefsen 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

A. Årsmelding 2020 tas til orientering 

B.Årsregnskap 2020 godkjennes 

PS 39/21 Tertialrapport pr 30.04.21 

Forslag til vedtak 
  

Rapport pr 30.4 tas til orientering. 

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

Forslag fremsatt i møte 

 

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

til læremidler. 

Beløp finansieres fra kommunens disposisjonsfond. 

 

Behandling 



Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Rapport pr 30.4 tas til orientering. 

  

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

Beløp finansieres fra kommunens disposisjonsfond. 

Kommunestyrets behandling av sak 39/2021 i møte den 17.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Orientering av økonomisjef Frode Josefsen. 

Votering. 

Innstillingen 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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