
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 14.06.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 13:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Wika MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Per Fredrik Bang Berit Wika Ap 
Kjartan Sørøy          Ann-Hege Lervåg             KY  

Merknader Sak 64 – 71/17 

 

Annet 

Partssammensatt utvalg.  Sak 65/17 Lønnspolitisk plan  

Her møtte fra de ansatte: Rune Kristiansen og  Lena Gabrielsen og i tillegg saksbehandler Heidi 
Jenssen 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Rune Kristiansen Saksbehandler, sak 66 og 67 
 

 



 

 

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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PS 64/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.06.2017  

 

Vedtak: 

Referat nr. 92 – formannskapet bevilger kr. 5.000,- i reisestøtte til toppenkurset for  Konsert på 
Vega 8.juli 2017. Midlene dekkes av formannskapets konto for tilleggsbevilgninger. 

 

Referat nr 93 – Søknad om støtte til bok om Flæsen kan sendes Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og til 
kommunens næringsfond. 

 

 

RS 76/17 Søknad om permisjon 

RS 77/17 Søknad om permisjon 

RS 78/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/46/2 -mindre tilbygg fritidsbolig 

RS 79/17 Tillatelse til tiltak Fritidsbolig med tilhørende anlegg, veg, vann og kloakk Byggesak - 
1815/1/72 

RS 80/17 Tillatelse til tiltak bolig med tilhørende anlegg, veg, vann og kloakk Byggesak - 1815/34/290 
- minibolig 

RS 81/17 Tillatelse til tiltak/endring av igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/35/1 

RS 82/17 Fraråding av søknad om ny lokalitet Hysværet i Vega kommune 

RS 83/17 Igangsettingstillatelse - Byggesak - 1815/34/235 - bolig med tilhørende anlegg. 



 

RS 84/17 Igangsettingstillatelse - Byggesak - 1815/34/147 - Verdensarvsenter. 

RS 85/17 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/41/43   (tomt B13)   - Bolig og garasje 

RS 86/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/9/16 - tilbygg fritidsbolig. 

RS 87/17 Søknad om ambulerende skjenkebevilling 9. - 11. juni 2017 

RS 88/17 Ansettelse pedagogiske ledere 

RS 89/17 Søknad om skjenkebevilling  sommerfest/fiskefestival 

RS 90/17 Politiet: Etablering av politikontaktordningen i Nordland politidistrikt 

RS 91/17 Vegnavn Vegstein og Gardsøya 

RS 92/17 Søknad om støtte 

RS 93/17 Søknad om kr. 15.000,- i støtte til bok om Flæsen 

 

 

PS 65/17 Lønnspolitisk plan 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar den foreliggende lønnspolitiske plan. 
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Behandling: 

Partssammensatt utvalg: 

Under denne saken møtte fra de ansatte: Rune Kristiansen og Lena Gabrielsen. Saksbehandler 

Heidi Jenssen møtte også. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar den foreliggende lønnspolitiske plan. 

 

PS 66/17 Søknad om tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/27/11 - rivning naust 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger rivningstillatelse for et av naustene på eiendommen med unntak av 
fundament som beskrevet i grunneiers foreløpige plan for eiendommen - naust på sjøhustomt gnr. 



27, bnr. 11 ved Gullsvågsjøen matrikkel bygning nr. 187 683 165 med hjemmel i plan og 

bygningslovens § 20-1 a og e, og § 31-5 med begrunnelse i Helgeland museums vurdering og 

kulturminnemyndighetenes vurdering, samt kommuneplan for Vega 2010 bestemmelser i § 

1.4.1 (side 22) og jf. § 3 LNF 1. 

 

Tiltakshavere, eiere av bygningene og eier av grunn gjøres spesielt oppmerksom på de 

mulighetene for tilskudd som fremgår av kulturminnemyndighetenes uttalelse og at planer for 

fremtidig bruk av bygningene/eiendommen skal fremlegges til godkjenning for kommunen, jf. pbl. § 
31-5 og det skal søkes om tillatelse til tiltak for arbeide på eiendommen igangsettes. Plan for 
restaurering av den andre bygningen/anlegget på tomten bør forelegges kulturminnemyndighetene 
før naustet rives. 
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Behandling: 

Under  denne saken møtte saksbehandler Rune Kristiansen. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps innvilger rivningstillatelse for et av naustene på eiendommen med unntak av 
fundament som beskrevet i grunneiers foreløpige plan for eiendommen - naust på sjøhustomt gnr. 
27, bnr. 11 ved Gullsvågsjøen matrikkel bygning nr. 187 683 165 med hjemmel i plan og 

bygningslovens § 20-1 a og e, og § 31-5 med begrunnelse i Helgeland museums vurdering og 

kulturminnemyndighetenes vurdering, samt kommuneplan for Vega 2010 bestemmelser i § 

1.4.1 (side 22) og jf. § 3 LNF 1. 

 

Tiltakshavere, eiere av bygningene og eier av grunn gjøres spesielt oppmerksom på de 

mulighetene for tilskudd som fremgår av kulturminnemyndighetenes uttalelse og at planer for 

fremtidig bruk av bygningene/eiendommen skal fremlegges til godkjenning for kommunen, jf. pbl. § 
31-5 og det skal søkes om tillatelse til tiltak for arbeide på eiendommen igangsettes. Plan for 
restaurering av den andre bygningen/anlegget på tomten bør forelegges kulturminnemyndighetene 
før naustet rives 

 

PS 67/17 Søknad om tillatelse til tiltak pbl/hfl Byggesak - 1815/43/31 - kai-pir og bølgedemper 
Fårøy havn 



Rådmannens innstilling 

Formannskapet/planutvalget innvilger søknad om tiltak i havneområdet på Forøy som omsøkt i 
medhold av plan og bygningslovens § 20-1, og havn og farvannslovens §§ 27-29 på vanlige vilkår etter 
hfl. Tiltaket må utføres slik at det ikke er til fare for ferdsel på sjøen eller at deler av tiltaket løsner, og 
kommunen er ikke ansvarlig for anlegget. 
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Behandling: 

Under  denne saken møtte saksbehandler Rune Kristiansen. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet/planutvalget innvilger søknad om tiltak i havneområdet på Forøy som omsøkt i 
medhold av plan og bygningslovens § 20-1, og havn og farvannslovens §§ 27-29 på vanlige vilkår etter 
hfl. Tiltaket må utføres slik at det ikke er til fare for ferdsel på sjøen eller at deler av tiltaket løsner, og 
kommunen er ikke ansvarlig for anlegget. 

 

PS 68/17 TV-aksjon 2017 - kommunekomite 

Rådmannens innstilling 

Følgende personer oppnevnes: 

1 

2 

3 

4 

Formannskapet bevilger kr. ….til TV-aksjonen 2017. Beløpet dekkes av konto for 

tilleggsbevilgninger. 
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Behandling: 

Ordføreren foreslo at følgende personer oppnevnes: 

1Leder Hilde Sprækenhus 

2 Flyktningetjenesten 

3 Helgeland Sparebank 



4 Frivillighetssentralen, sekretariat 

Formannskapet bevilger kr. 1.500,- til TV-aksjonen 2017. Beløpet dekkes av konto for 

tilleggsbevilgninger. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Følgende personer oppnevnes: 

1.Leder Hilde Sprækenhus 

2. Flyktningetjenesten 

3. Helgeland Sparebank 

4. Frivillighetssentralen, sekretariat 

 

Formannskapet bevilger kr. 1.500,- til TV-aksjonen 2017. Beløpet dekkes av konto for 

tilleggsbevilgninger. 

 

PS 69/17 Alkoholgebyr 2017 

Rådmannens innstilling 

Under henvisning til alkohollovgivningen og omsetningens størrelse fastsetter formannskapet 

følgende gebyr for salg og  skjenking av alkohol i 2017: 

Spar Vega kr. 5.800,- 

Coop Marked kr. 4.281,- 

Sparstuå kr. 4.900,- 

Sandmo Gård- og hjemmebakeri kr. 1.000,- 

Vega Media kr. 4.900,- 

Gåkkå mathus kr. 1.000,- 

Vega havhotell kr. 4.900,- 

 

Gebyr for ambulerende bevilling kr. 350. For søknader om ambulerende bevilling innkommet 

senere enn 10 dager før skjenkedato fordobles bevillingsgebyret, det vil si kr. 700,-. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Under henvisning til alkohollovgivningen og omsetningens størrelse fastsetter formannskapet 

følgende gebyr for salg og  skjenking av alkohol i 2017: 

Spar Vega kr. 5.800,- 

Coop Marked kr. 4.281,- 

Sparstuå kr. 4.900,- 

Sandmo Gård- og hjemmebakeri kr. 1.000,- 

Vega Media kr. 4.900,- 

Gåkkå mathus kr. 1.000,- 

Vega havhotell kr. 4.900,- 

 

Gebyr for ambulerende bevilling kr. 350. For søknader om ambulerende bevilling innkommet 

senere enn 10 dager før skjenkedato fordobles bevillingsgebyret, det vil si kr. 700,-. 
 

 

PS 70/17 Ansettelse styrer i Vega barnehage 

Rådmannens innstilling 

Tone Nyheim Bremstein ansettes i 100% fast stilling som styrer i Vega barnehage. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tone Nyheim Bremstein ansettes i 100% fast stilling som styrer i Vega barnehage. 

 

 



 


