
 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 19.12.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 14:30 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Per-Fredrik Bang Medlem AP 
Alf Johan Breivik Medlem AP 
Berit Wika Medlem AP 
Kjartan Sørøy Medlem KY 
Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 
Ove Mortensen Medlem SP 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mona Gilstad MEDL AP 
Martin Skjefstad MEDL AP 
Tor Inge Lillestøl MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
Nina Vesterdal MEDL SP 
Kari Renate Nilsen MEDL Fristilt 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Morten Wika 
Per Anton Nesjan 
Helene Skjelbred 
Per Ivar Pedersen 

Mona Gilstad 
Kari Nilsen 
Ann-Hege Lervåg 
Arnstein Hanssen 

AP 
Fristilt 
SP 
SP 

 

Merknader   Sak 44-65/17 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  



 

 

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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Vega Sjøfarm v/Arnljot Arntsen orienterte om sin virksomhet.  Han overrakte gave til kommunen, 
skolematordningen,  laks til ett måltid pr uke i ett år. 

 

Ordfører orienterte om: 



 

-Fiskerihavn, kontrakter inngått. 

-Verdensarvsenter, arbeidet går etter framdriftsplanen. 

-Fiberutbygging, Signal bredbånd har krav til utførelse av gravearbeider. 

-Omsorgsboliger, nye priser innhentes over nyttår. 

-Ambulansetjenesten, referat fra felles møte 29.11 

-Møte med fylkesråd for samferdsel 14.12 og hurtigbåter og ferjer. 

 

Møteplan 1 halvår 2018 

Formannskapet 1.2, 22.3, 12.4, 31.5 

 

Kommunestyret 2.3, 4.5, 21.6  

 

PS 44/17 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

Vedtak: 

Eirin Sannes Sleteng og Morten Wika ble enstemmig valgt. 

 

PS 45/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

RS 55/17 Kontrollutvalget: Invitasjon fra Nordland fylkeskommune - revisjonsordning 

RS 56/17 IMDI: Bosetting av flyktninger i 2018 

RS 57/17 NFK: Vega gamle prestegård - låven - tilsagn om ekstra tilskudd til bygningsvern 2017 kr. 
100.000,- 

RS 58/17 Utbetaling fra Havbruksfondet -  2017 

 

PS 46/17 Opprettelse av kommunalt ungdomsråd på Vega 

Rådmannens innstilling 
1. Vega kommune vedtar opprettelse av et ungdomsråd på Vega som sikrer innflytelse i 

saker som gjelder barn og ungdom. 
2. Forslag til vedtekter for ungdomsrådet vedtas. 



3. Vega kommunes administrasjon legger til rette forholdene for etablering og drift av 
ungdomsrådet. 

4. Det opprettes budsjett for ungdomsrådet på kr 10 000 i 2018.   
Saksprotokoll i Vega formannskap - 02.11.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

1. Vega kommune vedtar opprettelse av et ungdomsråd på Vega som sikrer innflytelse i saker 
som gjelder barn og ungdom. 

2. Forslag til vedtekter for ungdomsrådet vedtas. 
3. Vega kommunes administrasjon legger til rette forholdene for etablering og drift av 

ungdomsrådet. 
4. Det opprettes budsjett for ungdomsrådet på kr 10 000 i 2018.   

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Vega kommune vedtar opprettelse av et ungdomsråd på Vega som sikrer innflytelse i 
saker som gjelder barn og ungdom. 

2. Forslag til vedtekter for ungdomsrådet vedtas. 
3. Vega kommunes administrasjon legger til rette forholdene for etablering og drift av 

ungdomsrådet. 
4. Det opprettes budsjett for ungdomsrådet på kr 10 000 i 2018.   

 

 

PS 47/17 Flaggreglement 

Rådmannens innstilling 
Følgende endringer foretas i flaggreglementet: 

Nytt punkt 3 (forskyvning i nummerering på resterende punkter) og endring i nytt punkt 4 (foreslåtte 
endringer i kursiv): 

 

3. Det kan flagges første arbeidsdag ved bortgang av ansatt/elev/barnehagebarn 
 

4. Ved begravelser 
- ….. 



- ….. 
- ….. 
- for elever og barnehagebarn 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 02.11.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyre. 

Vedtak: 

Følgende endringer foretas i flaggreglementet: 

Nytt punkt 3 (forskyvning i nummerering på resterende punkter) og endring i nytt punkt 4 (foreslåtte 
endringer i kursiv): 

 

3. Det kan flagges første arbeidsdag ved bortgang av ansatt/elev/barnehagebarn 
 

4. Ved begravelser 
- ….. 
- ….. 
- ….. 
- for elever og barnehagebarn 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Følgende endringer foretas i flaggreglementet: 

Nytt punkt 3 (forskyvning i nummerering på resterende punkter) og endring i nytt punkt 4 (foreslåtte 
endringer i kursiv): 

 

3. Det kan flagges første arbeidsdag ved bortgang av ansatt/elev/barnehagebarn 
 

4. Ved begravelser 
- ….. 
- ….. 
- ….. 
- for elever og barnehagebarn 

 

PS 48/17 Trollfjell Geopark - finansiering 



Rådmannens innstilling 
1. Vega kommune slutter seg til en fireårig finansieringsplan sammen med de andre 

medlemskommunene av Trollfjell Geopark. Denne finansieringen skal sørge for at 
Geoparken kan drive med tilrettelegging, markedsføring og nettverksbygging som et 
fullverdig Unesco Global Geopark medlem.  

2. Beløpet kr 42 000,- innarbeides i økonomiplanen 2018-2021. 
3. Tilslutningen forutsetter at de andre medlemmene i Trollfjell Geopark fatter samme 

vedtak. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 02.11.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune slutter seg til en fireårig finansieringsplan sammen med de andre 
medlemskommunene av Trollfjell Geopark. Denne finansieringen skal sørge for at Geoparken 
kan drive med tilrettelegging, markedsføring og nettverksbygging som et fullverdig Unesco 
Global Geopark medlem.  

2. Beløpet kr 42 000,- innarbeides i økonomiplanen 2018-2021. 
3. Tilslutningen forutsetter at de andre medlemmene i Trollfjell Geopark fatter samme vedtak. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Vega kommune slutter seg til en fireårig finansieringsplan sammen med de andre 
medlemskommunene av Trollfjell Geopark. Denne finansieringen skal sørge for at 
Geoparken kan drive med tilrettelegging, markedsføring og nettverksbygging som et 
fullverdig Unesco Global Geopark medlem.  

2. Beløpet kr 42 000,- innarbeides i økonomiplanen 2018-2021. 
3. Tilslutningen forutsetter at de andre medlemmene i Trollfjell Geopark fatter samme 

vedtak. 
 

 

PS 49/17 Vedtekter for Vega barnehage - endringer 

Rådmannens innstilling 
Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 



 

Tillegg i § 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  

Ny § 10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid                     

Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.11.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 

Tillegg i § 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  

Ny § 10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid              

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

Tillegg i § 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF. Ny § 10.6  Redusert 
foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid                     
 

 

PS 50/17 Økning betalingssatser pleie - og omsorgstjenesten 

Rådmannens innstilling 
Vega kommune vedtar følgende satser for egenbetaling av tjenester fra pleie – og omsorgstjenesten, 
gjeldende fra 1.1.2018: 

Matsalg: 

Middag, hverdag hel  kr. 100,- 

Middag, hverdag ½  kr.   90,- 



Middag, søndag hel  kr. 110,- 

Middag, søndag ½   kr.   95,- 

Helpensjon   kr. 3.600,- 

(Det settes en maksimumsgrense pr. mnd, tilsvarende helpensjon for salg av mat). 

Vaskeritjenester: 

Abonnement enslig pr.mnd kr. 350,- + mva. 

Abonnement par pr. mnd kr. 400,- + mva. 

Trygghetsalarm: 

Installering   kr. 1.950,- + mva 

Brukerbetaling pr. mnd. kr. 230,-  

Hjemmehjelp: 

Timesats:   kr. 265,- 

 

  

Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.11.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar følgende satser for egenbetaling av tjenester fra pleie – og omsorgstjenesten, 
gjeldende fra 1.1.2018: 

Matsalg: 

Middag, hverdag hel  kr. 100,- 

Middag, hverdag ½  kr.   90,- 

Middag, søndag hel  kr. 110,- 

Middag, søndag ½   kr.   95,- 

Helpensjon   kr. 3.600,- 

(Det settes en maksimumsgrense pr. mnd, tilsvarende helpensjon for salg av mat). 

Vaskeritjenester: 

Abonnement enslig pr.mnd kr. 350,- + mva. 

Abonnement par pr. mnd kr. 400,- + mva. 



Trygghetsalarm: 

Installering   kr. 1.950,- + mva 

Brukerbetaling pr. mnd. kr. 230,-  

Hjemmehjelp: 

Timesats:   kr. 265,- 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar følgende satser for egenbetaling av tjenester fra pleie – og omsorgstjenesten, 
gjeldende fra 1.1.2018: 

 

Matsalg: 

Middag, hverdag hel  kr. 100,- 

Middag, hverdag ½  kr.   90,- 

Middag, søndag hel  kr. 110,- 

Middag, søndag ½   kr.   95,- 

Helpensjon   kr. 3.600,- 

(Det settes en maksimumsgrense pr. mnd, tilsvarende helpensjon for salg av mat). 

Vaskeritjenester: 

Abonnement enslig pr.mnd kr. 350,- + mva. 

Abonnement par pr. mnd kr. 400,- + mva. 

Trygghetsalarm: 

Installering   kr. 1.950,- + mva 

Brukerbetaling pr. mnd. kr. 230,-  

Hjemmehjelp: 

Timesats:   kr. 265,- 

 

 



PS 51/17 Fastsetting av renovasjonsgebyr 2018 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler kommunestyret følgende vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner/vedtar følgende renovasjonsgebyrer for 2018: 

 

1. Vederlagsfri levering med følgende gebyr: 
vederlagsfri levering av avfall fra privathusholdninger til gjenvinningsstasjoner, med 
virkning fra 1/5-18. 
Husholdning: kr 290,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 1: kr 150,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 2, 3 etc: kr 80,- ekskl mva pr år (pr stk) 

 

2. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes til: 
 

Renovasjonsgebyr 2018 

 Dunkstr   Grunn-  fri 
levering Volum  Sum   Sum  

   gebyr  fra 1. mai gebyr  eks.mva   inkl. mva  

 80 L  2 040 193 369 2 602 3 253 

 140 L  2 040 193 646 2 879 3 599 

 240 L  2 040 193 1 107 3 340 4 175 

 360L  2 040 193 2 546 4 779 5 974 

 660 L  9 342 193  9 535 11 919 

Hytte alt. 1 950 100  1 050 1 313 

Hytte alt. 2 1450 100  1 550 1 938 

Fritidseiendom nr. 2 475 53  528 660 

 

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader 
og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. 
tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til 
gjenvinning, andre variable driftskostnader. Tillegg for vederlagsfri levering er spesifisert i 
egen kolonne. 
 
• Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt. 
• Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær 

renovasjonsrute. 



• Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr. 2 eller flere. Dette må det søkes om særskilt 
til Shmil. Rabatten gjelder levering til samlingspunkt jamfør fritidsrenovasjon alt.1. 

• Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. 
mva. 

• Bringeabonnenter betaler 2/3 av 80 l abonnement. Det vil si kr. 2168,- inkl. mva 
• Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre 

regionale anlegg 
• Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og 

utkjøring fritids dunker. 
• Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret kr. 750,- inkl. 

mva. 2 hjuls dunker (80L t.om. 360L) kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. 
Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første 
gangs gebyr.   

• Minimumsgebyr for ulovlig hen-setting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr. 
1.500,- inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften §16 om sanksjoner. 
Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å 
vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. 

• Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent.  Dette trekkes fra kommunenes ”kommunale 
tillegg” som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året).  

 
 

Kommunens kommunale tillegg økes ikke for 2018. 

 

 

3: 
 

 

Tabell 1: Prisliste private husholdninger inkl. 25 % mva

Avfallstype
Alstahaug, Brønnøysund og 
Åremma Levert på vekt* pr kg

Øvrige gjenbruksstasoner  
Levert pr m3*

Sortert avfall kr. 3,10 kr. 400,-

Rent trevirke kr. 1,35 kr 400,-

Følgende avfallstyper kan leveres gratis:

Hageavfall

* Minste levering vekt 20 kg og volum 0,25 m3

Isolerglassvinduer fra perioden (1965 - 1990)

Gjenvinnbart avfall som: Metall, plastfolie, tekstiler, 
lesestoff, papp-, glass- og metallemballasje 

Emballerte sprøytespisser og farlig avfall

Elektrisk avfall (ee-avfall) og batterier
Asbest: fortutsetter bruk av godkjent asbestsekk. Disse 
fås kjøpt på SHMILs gjenbruksstasjoner

Trykkimpregnert materialer og kreosot 



 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.11.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret følgende vedtak: 

Kommunestyret godkjenner/vedtar følgende renovasjonsgebyrer for 2018: 

1. Vederlagsfri levering med følgende gebyr: 
vederlagsfri levering av avfall fra privathusholdninger til gjenvinningsstasjoner, med virkning 
fra 1/5-18. 
Husholdning: kr 290,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 1: kr 150,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 2, 3 etc: kr 80,- ekskl mva pr år (pr stk) 

 

2. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes til: 
 

Renovasjonsgebyr 2018 

 Dunkstr   Grunn-  fri 
levering Volum  Sum   Sum  

   gebyr  fra 1. mai gebyr  eks.mva   inkl. mva  

 80 L  2 040 193 369 2 602 3 253 

 140 L  2 040 193 646 2 879 3 599 

 240 L  2 040 193 1 107 3 340 4 175 

 360L  2 040 193 2 546 4 779 5 974 

 660 L  9 342 193  9 535 11 919 

Hytte alt. 1 950 100  1 050 1 313 

Hytte alt. 2 1450 100  1 550 1 938 

Fritidseiendom nr. 2 475 53  528 660 

 

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og 
andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det 
skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable 
driftskostnader. Tillegg for vederlagsfri levering er spesifisert i egen kolonne. 



 

• Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt. 
• Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær 

renovasjonsrute. 
• Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr. 2 eller flere. Dette må det søkes om særskilt til 

Shmil. Rabatten gjelder levering til samlingspunkt jamfør fritidsrenovasjon alt.1. 
• Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. 

mva. 
• Bringeabonnenter betaler 2/3 av 80 l abonnement. Det vil si kr. 2168,- inkl. mva 
• Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre regionale 

anlegg 
• Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring 

fritids dunker. 
• Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret kr. 750,- inkl. mva. 2 

hjuls dunker (80L t.om. 360L) kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 
2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr.   

• Minimumsgebyr for ulovlig hen-setting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr. 1.500,- 
inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften §16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til 
SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med 
oppryddingen. 

• Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent.  Dette trekkes fra kommunenes ”kommunale 
tillegg” som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året).  

 

Kommunens kommunale tillegg økes ikke for 2018. 

 

 



3: 
 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner/vedtar følgende renovasjonsgebyrer for 2018: 

 

1. Vederlagsfri levering med følgende gebyr: 
vederlagsfri levering av avfall fra privathusholdninger til gjenvinningsstasjoner, med 
virkning fra 1/5-18. 
Husholdning: kr 290,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 1: kr 150,- ekskl mva pr år 

Tabell 1: Prisliste private husholdninger inkl. 25 % mva

Avfallstype
Alstahaug, Brønnøysund og 
Åremma Levert på vekt* pr kg

Øvrige gjenbruksstasoner  
Levert pr m3*

Sortert avfall kr. 3,10 kr. 400,-

Rent trevirke kr. 1,35 kr 400,-

Følgende avfallstyper kan leveres gratis:

Hageavfall

* Minste levering vekt 20 kg og volum 0,25 m3

Isolerglassvinduer fra perioden (1965 - 1990)

Gjenvinnbart avfall som: Metall, plastfolie, tekstiler, 
lesestoff, papp-, glass- og metallemballasje 

Emballerte sprøytespisser og farlig avfall

Elektrisk avfall (ee-avfall) og batterier
Asbest: fortutsetter bruk av godkjent asbestsekk. Disse 
fås kjøpt på SHMILs gjenbruksstasjoner

Trykkimpregnert materialer og kreosot 



Fritidsbolig 2, 3 etc: kr 80,- ekskl mva pr år (pr stk) 
 

2. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes til: 
 

Renovasjonsgebyr 2018 

 Dunkstr   Grunn-  fri 
levering Volum  Sum   Sum  

   gebyr  fra 1. mai gebyr  eks.mva   inkl. mva  

 80 L  2 040 193 369 2 602 3 253 

 140 L  2 040 193 646 2 879 3 599 

 240 L  2 040 193 1 107 3 340 4 175 

 360L  2 040 193 2 546 4 779 5 974 

 660 L  9 342 193  9 535 11 919 

Hytte alt. 1 950 100  1 050 1 313 

Hytte alt. 2 1450 100  1 550 1 938 

Fritidseiendom nr. 2 475 53  528 660 

 

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader 
og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. 
tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til 
gjenvinning, andre variable driftskostnader. Tillegg for vederlagsfri levering er spesifisert i 
egen kolonne. 
 
• Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt. 
• Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær 

renovasjonsrute. 
• Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr. 2 eller flere. Dette må det søkes om særskilt 

til Shmil. Rabatten gjelder levering til samlingspunkt jamfør fritidsrenovasjon alt.1. 
• Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. 

mva. 
• Bringeabonnenter betaler 2/3 av 80 l abonnement. Det vil si kr. 2168,- inkl. mva 
• Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre 

regionale anlegg 
• Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og 

utkjøring fritids dunker. 
• Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret kr. 750,- inkl. 

mva. 2 hjuls dunker (80L t.om. 360L) kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. 
Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første 
gangs gebyr.   

• Minimumsgebyr for ulovlig hen-setting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr. 



1.500,- inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften §16 om sanksjoner. 
Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å 
vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. 

• Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent.  Dette trekkes fra kommunenes ”kommunale 
tillegg” som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året).  

 
 

Kommunens kommunale tillegg økes ikke for 2018. 

 

 

3: 

 

 

 

PS 52/17 Søknad om fritak fra politiske verv 

Rådmannens innstilling 
Nina Vesterdal gis fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.  

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Tabell 1: Prisliste private husholdninger inkl. 25 % mva

Avfallstype
Alstahaug, Brønnøysund og 
Åremma Levert på vekt* pr kg

Øvrige gjenbruksstasoner  
Levert pr m3*

Sortert avfall kr. 3,10 kr. 400,-

Rent trevirke kr. 1,35 kr 400,-

Følgende avfallstyper kan leveres gratis:

Hageavfall

* Minste levering vekt 20 kg og volum 0,25 m3

Isolerglassvinduer fra perioden (1965 - 1990)

Gjenvinnbart avfall som: Metall, plastfolie, tekstiler, 
lesestoff, papp-, glass- og metallemballasje 

Emballerte sprøytespisser og farlig avfall

Elektrisk avfall (ee-avfall) og batterier
Asbest: fortutsetter bruk av godkjent asbestsekk. Disse 
fås kjøpt på SHMILs gjenbruksstasjoner

Trykkimpregnert materialer og kreosot 



Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nina Vesterdal gis fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode. 

 

PS 53/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 

Rådmannens innstilling 
• Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A 
• Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 

budsjettskjema 1B 
• Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 
• Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 
• Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i lov 

og forskrift. 
• Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp 

lån på kr 14 035 000 i 2018 til finansiering av investering i anleggsmidler. 
• Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 

dispensasjonsinstans. 
• Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Vega 
kommune. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.11.2017  

 

Behandling: 

Forslag fra ordfører : 

Vedlikehold kommunale veier tilføres kr. 350.000.-.  Inndekkes med prosjektfinansiering kr. 250.000 
og merinntekt på gebyr oppmåling/byggesak kr. 100.00,- 

 

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune tilføres kr. 600.000,- i 2018, 
finansieres med tilskudd kr. 300.000,- og låneopptak kr. 300.000,-.  For 2019 og 2020 hhv kr. 200.000 
og kr 55.000.  Finansieres med låneopptak. 

 

Forslag fra varaordfører  

Ny carport for hjemmetjenestens biler ved Vega omsorgssenter med kr. 400.000,- i 2018. Finansieres 
med låneopptak. 

Innstillinga med endringer ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

• Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A med disse endringer i 2018: 



 Vedlikehold kommunale veier tilføres kr. 350 000,-. 

Inndekkes med prosjektfinansiering kr. 250.000 og merinntekt på gebyr oppmåling/byggesak 
100.000,- 

• Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 
budsjettskjema 1B med endringer i første kulepunkt. 

• Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 
• Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 
• Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i lov 

og forskrift. 
• Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B med følgende 

endringer:  
- Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune tilføres  

kr. 600.000,- i 2018, finansieres med tilskudd kr 300 000 og låneopptak  
kr 300 000. For 2019 og 2020 hhv kr 200 000 og kr 55 000. Finansieres med 
låneopptak. 

- Ny carport for hjemmetjenestens biler ved Vega omsorgssenter med kr. 400.000,- i 
2018. Finansieres med låneopptak. 

• Kommunen tar opp lån på kr 14 735 000 i 2018 til finansiering av investering i anleggsmidler. 
• Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 

dispensasjonsinstans. 
• Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Vega 
kommune. 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

• Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A med disse endringer i 2018: 
 Vedlikehold kommunale veier tilføres kr. 350 000,-. 

Inndekkes med prosjektfinansiering kr. 250.000 og merinntekt på gebyr oppmåling/byggesak 
100.000,- 

• Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 
budsjettskjema 1B med endringer i første kulepunkt. 

• Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 
• Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 
• Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i lov 

og forskrift. 
• Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B med følgende 

endringer:  
- Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune tilføres  

kr. 600.000,- i 2018, finansieres med tilskudd kr 300 000 og låneopptak  



kr 300 000. For 2019 og 2020 hhv kr 200 000 og kr 55 000. Finansieres med 
låneopptak. 

- Ny carport for hjemmetjenestens biler ved Vega omsorgssenter med kr. 400.000,- i 
2018. Finansieres med låneopptak. 

• Kommunen tar opp lån på kr 14 735 000 i 2018 til finansiering av investering i anleggsmidler. 
• Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 

dispensasjonsinstans. 
• Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Vega 
kommune. 

 

 

PS 54/17 Godtgjørelse ordfører og varaordfører 2018 

Rådmannens innstilling 
 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Kjartan Sørøy fremmet følgende forslag på vegne av Senterpartiet og Kystpartiet. 

Ordførerens godtgjørelse settes til 725.000,- 

Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens. 

 

Hilde Sprækenhus ba om gruppe møte. Etter det fremmet hun slikt forslag på vegne av 
Arbeiderpartiet: 

 

1. Ordførerens godtgjørelse settes til 725.000,- 

2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens. 

3. forslag til nytt revidert reglement for godtgjørelser legges fram innen 1.6.18. 

 

Votering: 

Pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 2 ble vedtatt mot 6 stemmer 

Pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



1. Ordførerens godtgjørelse settes til 725.000,- 

2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens. 

3. forslag til nytt revidert reglement for godtgjørelser legges fram innen 1.6.18. 

 

 

PS 55/17 Vielser i kommunene 

Rådmannens innstilling 
1. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet i Vega kommune. 

2. Vigselskontoret blir på rådhuset, men vigsler kan også foretas andre steder etter 

avtale mellom brudepar og ordfører/varaordfører. 

3. Tid for vigselen avtales mellom brudepar og ordfører/varaordfører. 

4. Vigselen er gratis for alle som ønsker å gifte seg borgerlig i Vega kommune. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet i Vega kommune. 

2. Vigselskontoret blir på rådhuset, men vigsler kan også foretas andre steder etter 

avtale mellom brudepar og ordfører/varaordfører. 

3. Tid for vigselen avtales mellom brudepar og ordfører/varaordfører. 

4. Vigselen er gratis for alle som ønsker å gifte seg borgerlig i Vega kommune. 

 

PS 56/17 Valg av revisor 

Kontrollutvalgets innstilling 
Revisjon Midt-Norge SA velges som kommunens revisor med virkning fra 01.01.2018. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

Revisjon Midt-Norge SA velges som kommunens revisor med virkning fra 01.01.2018. 

 

PS 57/17 Deltakelse i digitaliseringsprosjekt KS 

Rådmannens innstilling 
Vega kommunestyre vedtar å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i regi 

av KS. Kommunens andel av finansieringen – kr 24 580,- innarbeides i budsjett 2018. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommunestyre vedtar å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i regi 

av KS. Kommunens andel av finansieringen – kr 24 580,- innarbeides i budsjett 2018. 

 

 

PS 58/17 Omorganisering av Vega frivilligsentral 

Rådmannens innstilling 
1. Vega frivillighetssentral overføres til Vega kommune fra 01.01. 2018. 

2. Daglig leder i Vega frivillighetssentral ansettes i Vega kommune fra 01.01.2018.  

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ordfører foreslo nytt pkt 3: 

Tiltaksplan for tjenesten legges fram for kommunestyret i løpet av 1. halvår 2018 

 

Tilleggsforslaget og innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



1. Vega frivillighetssentral overføres til Vega kommune fra 01.01. 2018. 

2. Daglig leder i Vega frivillighetssentral ansettes i Vega kommune fra 01.01.2018.  

3. Tiltaksplan for tjenesten legges fram for kommunestyret i løpet av 1. halvår 2018 

 

 

PS 59/17 Sceneinstruktørordningen - videreføring 

Rådmannens innstilling 
Vega kommune inngår avtale med Nordland fylkeskommune om å delta i sceneinstruktør-ordningen 
fra 01.01.2018. Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vega kommune inngår avtale med Nordland fylkeskommune om å delta i sceneinstruktør-ordningen 
fra 01.01.2018.  

 

PS 60/17 Rapport om finansforvaltningen pr. 31.08.17 

Rådmannens innstilling 
Rapport om finansforvaltningen for Vega kommune pr. 31.08.2017 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rapport om finansforvaltningen for Vega kommune pr. 31.08.2017 tas til orientering. 

 

PS 61/17 Økonomisk halvårsrapport 2 - 2017 

Rådmannens innstilling 
Økonomisk halvårsrapport 2 pr. 01.12.2017 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 



Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Økonomisk halvårsrapport 2 pr. 01.12.2017 tas til orientering. 

 

PS 62/17 Budsjettregulering I - 2017 

Rådmannens innstilling 

1. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 reguleres slik som det framgår av saken 
2. Avdrag utover minsteavdrag på kr 400 000 føres i investeringsregnskapet 
3. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettet på virksomhetsområdende vedr. 

tilpasningen pensjonsutgifter og premieavvik 
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 reguleres slik som det framgår av saken 
2. Avdrag utover minsteavdrag på kr 400 000 føres i investeringsregnskapet 
3. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettet på virksomhetsområdende vedr. 

tilpasningen pensjonsutgifter og premieavvik 
 

PS 63/17 Vega verdensarvsenter AS - likviditetslån 

Rådmannens innstilling 
Vega verdensarvsenter AS gis et midlertidig lån på inntil kr 3 000 000,- fram til 01.08.2018. 

Renter tillegges, med samme rentevilkår som kommunen har. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Under denne saken var Per Anton Nesjan inhabil og fratrådte. 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



Vega verdensarvsenter AS gis et midlertidig lån på inntil kr 3 000 000,- fram til 01.08.2018. 

Renter tillegges, med samme rentevilkår som kommunen har. 

 

PS 64/17 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune 

Rådmannens innstilling 
 

Forvaltningsplan med handlingsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune for perioden 
2018 – 2023 vedtas. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forvaltningsplan med handlingsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune for perioden 
2018 – 2023 vedtas. 

 

PS 65/17 Suppleringsvalg - råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

Rådmannens innstilling 
 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.12.2017  

 

Behandling: 

Hilde Sprækenhus foreslo på vegne av valgkomiteen: 

Fast medlem Wenche Mathisen. 

Personlig vara: Per Bergåker. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fast medlem Wenche Mathisen. 

Personlig vara: Per Bergåker. 

 


	Saksliste
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Kontrollutvalgets innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling
	Rådmannens innstilling

