
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 19.05.2017 
Tidspunkt: 10:00- 15:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Per-Fredrik Bang Medlem AP 
Martin Skjefstad Medlem AP 
Tor Inge Lillestøl Medlem AP 
Berit Wika Medlem AP 
Kjartan Sørøy Medlem KY 
Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 
Kari Renate Nilsen Medlem SV 
Ove Mortensen Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mona Gilstad MEDL AP 
Alf Johan Breivik MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
Nina Vesterdal MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lone Møller Solrud Mona Gilstad AP 
Morten Wika Alf Johan Breivik AP 
Helene Skjelbred Ann-Hege Lervåg SP 
Linda Bergåker Arnstein Hanssen Sp 
 

Merknader Sak 10 – 21/17 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 



 

 Margrethe Wika Miljøvernsjef sak 14/17 
 

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Orientering om Trollfjell Friluftsråd ved Magne Ekker. 

 

Ina Andreassen og Berit Martinussen fra Stiftensen: 

Orientering om ny nettside for stiftelsen Vegaøyan verdensarv og felles portal med nettsiden til 
turistinformasjonen.  

 

 

Ordfører orienterte om. 

-bygging av verdensarvsenter – innkvartering av arbeidsfolk  mm 

-fiskerihavnutbygging,  anbud lagt ut. 

-nye omsorgsboliger, søknad sendt husbanken. 

-nytt samferdselskart kommer til behandling i juni. 

-via ferrataløype på Sundsvold, informasjon om prosjektet på folkemøte 6. juni. 

 

Spørsmål fra Kari Renate Nilsen: 

Jeg viser til e-post fra utdanningsforbundet og vil samtidig be om at kommunestyret blir orientert om 
hvorfor det fortsatt ikke er bestilt klassesett med PC’er til skolen.  Dette ble vedtatt i kommunestyret i 
desember. 

Det samme gjelder varm lunch på skolen.  Hva skjer? Hvorfor er ikke denne ordningen på plass? 



 

 

Rådmannen besvarte spm 1. Eksamen går som planlagt og PC’er bestilt. Har for øvrig bedt om 
ekstern bistand fra KS for å se på interne rutiner. 

 

Ordfører besvarte spm 2. Iverksetting av varm mat planlegges før sommerferien. Måtte utsettes fordi 
kjøkken på sykehjemmet ikke var klart til oppstart.  

PS 10/17 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 
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Vedtak: 

Berit Wika og Eirin Sleteng ble enstemmig valgt. 

 

 

PS 11/17 Referatsak 
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Vedtak: 

 

RS 19/17 Sør-Helgeland Regionråd: Nedleggelse av pass-utstedelse 

RS 20/17 Nærpolitireformen i Nordland - status og framdrift 

RS 21/17 Alt for Norge til Vega 22.-25.mai 

RS 22/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Nes kafe 

RS 23/17 SHR: Nærpolitireformen - Flytting av sivile tjenester 

RS 24/17 NFK: Invitasjon til dialogmøte om tannhelsetjenesten i distrikt sør 

RS 25/17 Vega tannklinikk: Tannlegesituasjonen på Sør-Helgeland 

RS 26/17 NFK: Markering av 25 årsjubileum - Skulpturlandskap Nordland 

RS 27/17 Riksantikvaren overtar som kulturminnemyndighet 

RS 28/17 17/25796 Vega gamle prestegård - tilsagn om tilskudd til bygningsvern 2017 

PS 12/17 Opptak av startlån 2017 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å ta opp kr.500.000 i startlån til videreutlån. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar å ta opp kr. 500.000 i startlån til videreutlån. 

 

 

 

PS 13/17 Vega Verdensarvsenter AS. Søknad om driftstilskudd 2017 

Rådmannens innstilling 

Vega Verdensarvsenter AS gis et driftstilskudd på kr 100 000 i 2017. 

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

Vedtak: 

Vega Verdensarvsenter AS gis et driftstilskudd på kr 100 000 i 2017. 

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Vega Verdensarvsenter AS gis et driftstilskudd på kr 100 000 i 2017. 

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 

 

 

PS 14/17 Kommunal planstrategi 2016-2019. 

Rådmannens innstilling 

Vega kommunestyre godkjenner i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 framlagt forslag til 
Kommunal Planstrategi 2016-2019. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel videreføres i denne kommunestyreperiode. 
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Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Margrethe Wika.  

Hilde Sprækenhus ba om å få sin habilitet vurdert. Kommunestyret fant henne ikke inhabil og hun 
deltar i sakens behandling. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommunestyre godkjenner i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 framlagt forslag til 
Kommunal Planstrategi 2016-2019. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel videreføres i denne kommunestyreperiode. 

 

 

PS 15/17 Eierstrategi Helgeland Kraft AS 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret slutter seg til Rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft 
AS datert 17. februar 2017. 
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Behandling: 



Under denne saken var ordfører Andre Møller inhabil og fratrådte. 

Varaordfører Hilde Sprækenhus overtok møteledelsen og fremmet følgende forslag på vegne av AP: 

 

1. Vega formannskap forutsetter at rådmannsgruppens anbefalinger til felles eierstrategi for 
Helgeland Kraft AS er grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets 
generalforsamling. 

2. For å følge opp saken fram til selskapets generalforsamling, får varaordfører fullmakt til å 
kontakte de andre eierkommunene for å jobbe frem en politisk enighet om en felles 
eierstrategi. 

3. Mandat for forhandlingene: 
● Rådmannsgruppens punkt 5.4.1 utgår, og dagens ordning med distriktsvis 

styrerepresentasjon i morselskapet videreføres. 
● Rådmannsgruppens punkt 2.3, stemmerettsbegrensning: Dagens ordning med 

stemmerettsbegrensning videreføres. 
● Rådmannsgruppens pkt. 2.2, omsetningsbegrensning: Formannskapet er i 

utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning, men delegerer 
fullmakt til varaordfører til å forhandle med de øvrige kommuner vedrørende dette 
punkt. 

4. Resultatet av forhandlinger legges frem i formannskapsmøte 4. mai 2017, slik at 
formannskapet får behandlet dette før generalforsamling 5. mai 2017. 

 

Ved alternativ votering mellom innstillinga og varaordførerens forslag, falt innstillinga, 4 stemte for 
forslaget. 

 

Vedtak: 

 

1. Vega formannskap forutsetter at rådmannsgruppens anbefalinger til felles eierstrategi for 
Helgeland Kraft AS er grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets 
generalforsamling. 

2. For å følge opp saken fram til selskapets generalforsamling, får varaordfører fullmakt til å 
kontakte de andre eierkommunene for å jobbe frem en politisk enighet om en felles 
eierstrategi. 

3. Mandat for forhandlingene: 
● Rådmannsgruppens punkt 5.4.1 utgår, og dagens ordning med distriktsvis 

styrerepresentasjon i morselskapet videreføres. 
● Rådmannsgruppens punkt 2.3, stemmerettsbegrensning: Dagens ordning med 

stemmerettsbegrensning videreføres. 
● Rådmannsgruppens pkt. 2.2, omsetningsbegrensning: Formannskapet er i 

utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning, men delegerer 
fullmakt til varaordfører til å forhandle med de øvrige kommuner vedrørende dette 
punkt. 

4. Resultatet av forhandlinger legges frem i formannskapsmøte 4. mai 2017, slik at 
formannskapet får behandlet dette før generalforsamling 5. mai 2017. 
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Behandling: 

Ordfører Andre Møller fratrådte som inhabil og varaordfører Hilde Sprækenhus overtok 
møteledelsen. 

Hilde Sprækenhus ba om gruppemøte for AP. 

 

Martin Skjefstad fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: 

1.Arbeidet med konsernetablering 1.jan 2018 videreføres. 

2. Det må utarbeides utkast til styringsdokumenter for konsernet i samsvar med rådmannsgruppens 
anbefalinger med følgende unntak: 

a. Distriktsvis styrerepresentasjon videreføres. 

b. Stemmerettsbegrensningen videreføres. 

c. Omsetningsbegrensning videreføres. 

 

Ved  alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra AP ble AP’s forslag 
enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1.Arbeidet med konsernetablering 1.jan 2018 videreføres. 

2. Det må utarbeides utkast til styringsdokumenter for konsernet i samsvar med rådmannsgruppens 
anbefalinger med følgende unntak: 

a. Distriktsvis styrerepresentasjon videreføres. 

b. Stemmerettsbegrensningen videreføres. 

c. Omsetningsbegrensning videreføres. 

 

 

PS 16/17 Valg - stiftelsen Vegaøyan verdensarv 

Rådmannens innstilling 

Uten innstilling. 
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Behandling: 

Ordfører foreslo jordbrukssjef Ove Horpestad som vararep. For Hilde Wika i stiftelsen Vegaøyan 
Verdensarv.  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Jordbrukssjef Ove Horpestad velges som vararep. For Hilde Wika i stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. 

 

PS 17/17 Søknad om kjøp av tomt Salg av eiendom - 1815/3/63 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner salg av del av gnr. 3, bnr. 63, til Fredriksens Eiendom AS til angitt pris 7 
kr. m2 med tillegg av omkostninger. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner salg av del av gnr. 3, bnr. 63, til Fredriksens Eiendom AS til angitt pris 7 
kr. m2 med tillegg av omkostninger. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner salg av del av gnr. 3, bnr. 63, til Fredriksens Eiendom AS til angitt pris 7 
kr. m2 med tillegg av omkostninger. 

 

 

PS 18/17 Etablering av nytt revisjonsselskap 



Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA 

2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter. 

3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: 

4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses. 

5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS 

overføres til Revisjon Midt-Norge SA. 
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Behandling: 

Ordfører foreslo til  pkt. 3 at ordfører og varaordfører representerer kommunen i årsmøtet. 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA 

2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter. 

3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: 

    Ordfører og varaordfører. 

4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses. 

5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS 

overføres til Revisjon Midt-Norge SA. 

 

 

PS 19/17 Bredbåndsutbygging fase 2 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommunestyre godkjenner avtalen om utbygging av bredbånd fase 2 med Signal 
bredbånd. 

2. Kostnadsøkningen på kr. 200 000,-, finansieres ved økt låneopptak. 
3.  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommunestyre godkjenner avtalen om utbygging av bredbånd fase 2 med Signal 
bredbånd. 

2. Kostnadsøkningen på kr. 200 000,-, finansieres ved økt låneopptak. 
 

 

PS 20/17 Ny fendervegg - Gardsøy 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune inngår avtale med Brønnøypel AS om oppføring av ny fendervegg 
ihht tilbud. 

2. Tiltaket finansieres gjennom låneopptak. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune inngår avtale med Brønnøypel AS om oppføring av ny fendervegg ihht tilbud. 

2. Tiltaket finansieres gjennom låneopptak. 

 

 

PS 21/17 Spisestedet Himmelblå - søknad om serverings- og skjenkebevilling 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune innvilger søknad fra Spisestedet Himmelblå v/ Mario Ortega Quiroga om 
serverings- og skjenkebevilling gruppe I, II og III  i lokalene til Himmelblå kafe. 

2. Det gis bevilling for servering/skjenking gruppe I og II i uterestaurant på inngjerdet område. 

3.  Skjenkebevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode til 30.9.2020. 

4. Ansvarlig styrer er Mario Ortega Quiroga. Han gis utsettelse til 01.09.17 med å få godkjent 



stedfortreder. 

5. Gebyr for 2017 fastsettes foreløpig til kr. 4.900,- som er minsteavgift. 

6. Fra samme tidspunkt opphører serverings- og skjenkebevilling gitt til Ylvingen kafedrift v/ Stig 
Angel Benjaminsen i K.sak 35/16. 
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Behandling: 

Ordfører foreslo Therese Joensen som stedfortreder. 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Vega kommune innvilger søknad fra Spisestedet Himmelblå v/ Mario Ortega Quiroga om 
serverings- og skjenkebevilling gruppe I, II og III  i lokalene til Himmelblå kafe. 

2. Det gis bevilling for servering/skjenking gruppe I og II i uterestaurant på inngjerdet område. 

3.  Skjenkebevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode til 30.9.2020. 

4. Ansvarlig styrer er Mario Ortega Quiroga og stedfortreder Therese Joensen. 

5. Gebyr for 2017 fastsettes foreløpig til kr. 4.900,- som er minsteavgift. 

6. Fra samme tidspunkt opphører serverings- og skjenkebevilling gitt til Ylvingen kafedrift v/ Stig 
Angel Benjaminsen i K.sak 35/16. 

 

 

 


