
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 17.11.2016 
Tidspunkt: 10:00- 14:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller til 11.45 Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Alf Johan Breivik Medlem AP 
Martin Skjefstad Medlem AP 
Tor Inge Lillestøl Medlem AP 
Berit Wika Medlem AP 
Ann-Hege Lervåg til 13.20 Medlem SP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
Kjartan Sørøy Medlem KY 
Eirin Sannes Sleteng Medlem SP 
Kari Renate Nilsen Medlem SV 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mona Gilstad MEDL AP 
Per-Fredrik Bang MEDL AP 
Nina Vesterdal MEDL SP 
Ove Mortensen MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Nils Hilmar Gullsvåg Mona Gilstad AP 
Morten Wika 
Helene Skjelbred 

Per-Fredrik Bang 
Ove Mortensen 

AP 
SP 

 

Merknader Sak 60 – 65/16 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elin Støylen  Styrer sykehjemmet sak 63 og 65 



 

Anders Karlsson Teknisk sjef  

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



Saksliste 

 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 
PS 60/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll  
PS 61/16 Referatsak  
PS 62/16 Uttalelse/inspill Regional Transportplan for Nordland 

2018-2029 - RTP 
 

PS 63/16 Bruken av deltidsstillinger i pleie-og omsorgtjenesten  
PS 64/16 Budsjettvedtak Fiskerihavn  
PS 65/16 Innkjøp av biler hjemmetjenesten  

 

Orienteringer: 

Om flyktningetjenesten v/flyktningekonsulent Elin Anna Hovland 

 

Om anbud verdensarvsenter v/ordfører.  Planlegger ekstra kommunestyremøte 8.12.16 forutsatt 
at nødvendige avklaringer er gjennomført. 

 

 

  



Interpellasjon til kommunestyret 17.11.16 
 
Kommunestyrerepresentantene mottok 28. oktober 2016 kopi av brev fra 
Utdanningsforbundet i Vega kommune. Brevet hadde følgende ordlyd: 
 

Angående personalarbeid i kommunen 
Vi opplever at det over mange år har blitt omorganisert og skjært ned på stillinger i 
kommunens administrasjon. Vi som arbeider i skole og barnehage ser at dette på 
flere måter går ut over drift av skole og barnehage. 
 
Vi savner bedre tid til personalarbeid på kommunenivå. Vi opplever de siste årene 

at  
saker tar for lang tid. Utlysninger av stillinger trekker ut i tid, og vi mister 

potensielle  
ansatte med relevant kompetanse. 
 
Ansatte går flere måneder og opp mot ett år uten lønnsavtaler og arbeidskontrakter. 
Vi sliter med å få på plass godtgjørelser og lønn, og saker trekker ut i tid. 
 
Behandling av permisjonssøknader tar lang tid og kommer i noen tilfeller ikke til  
avklaring. Noe som igjen får konsekvenser i å rekruttere og beholde godt  
kvalifiserte ansatte. 
 
Mangel på tid og ressurser til personalarbeid går ut over kvaliteten på  
tjenesteområdene. 
 
Flere elever på skolen opplever i høst å ikke ha mottatt spesialundervisning. 
 
Skolen har måttet ansette ufaglærte. 
 
Det blir stor slitasje på ansatte i barnehage og skole, arbeidsmiljøet blir 

skadelidende,  
noe som kan være medvirkende til at ansatte blir sykemeldt, søker permisjoner eller 
sier opp. 
 
Vi håper skole og barnehageeier kan vurdere ressurssituasjonen i administrasjonen 
opp mot oppgavene som skal utføres. 

 
Formannskapet diskuterte brevet i sitt møte 03. november 2016. Med bakgrunn i den 
debatten sendes interpellasjon. 
 
Forholdene ansees som svært alvorlig og ikke i tråd med lovverk.  
Kan rådmann redegjøre for de forhold som beskrives av Utdanningsforbundet?  
 
 
Ann-Hege Lervåg 
Gruppeleder Senterpartiet  
 

 



 

Rådmannen redegjorde for kommunens personalarbeid, permisjon, tilsetting ,samt 
spesialundervisning.  Lønnspolitisk handlingsplan kommer til behandling i desember. 

Skal ha et møte mellom partene om brevets innhold.  

Martin Skjefstad AP vil i desembermøtet  be om forvaltningsrevisjon for skole/barnehage og 
diskutere spm om økt administrativ personalressurs 

 

Eirin Sleteng SP spurte om overføring av kommunestyremøter til publikum. 

Teknisk sjef redegjorde for tekniske muligheter til  iverksetting av overføring. Kommer som en sak 
til kommunestyret senere. 

 

Orientering v/Ann Hege Lervåg om kommunens organisering, reglement og  arbeidsmetoder. 

Gruppe nedsatt av kommunestyret i sak  78 /15. 

 

 

Ordfører Hilde Sprækenhus reiste spørsmål vedr valg av Partssammensatt utvalg, fortolkning av 
kommunens reglement på det punkt.  

Konklusjon 

Kommunestyret velger selv leder og nestleder i utvalget. Medlemmene er personidentisk med 
formannskapet. 

 

PS 60/16 Godkjenning av innkalling.  Underskrift av protokoll 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 17.11.2016  

Vedtak: 

Arnstein Hanssen og Nils H. Gullsvåg ble enstemmig valgt. 

 

PS 61/16 Referatsak 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 17.11.2016  

Vedtak: 

 

RS 46/16 Vedrørende fraktordning for fisk fra mottaksstasjonene i Vega og Lurøy 

RS 47/16 Markering av 25-årsjubileet for Skulpturlandskap Nordland i 2017 



RS 48/16 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021 - kommende høring 

  



 

 

PS 62/16 Uttalelse/inspill Regional Transportplan for Nordland 2018-2029 - RTP 

Nordland Fylkeskommune, brev 18.10.2016 

Vedlegg Innspill fra kommuner til handlingsplan juli 2016 

Vedlegg innspill fra regionråd til handlingsplan 

 

Regional transportplan Nordland 2018-2029 strategisk del, vedtatt 5.10.2016 av Fylkestinget. 

(https://www.nfk.no/sok.aspx?soketekst=regional+transportplan&MId1=16302) 

 

Kommuneplan for Vega 2010 med tilhørende delplaner 

Trafikksikkerhetsplan Vega 2015 – med handlingsplan. 

Rådmannens innstilling 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 

Vega kommunes innspill til handlingsplan regional transportplan er: 

 

Instans Innspill vei Innspill båt/ferje Innspill annet 
    
 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 03.11.2016  

 

Behandling: 

Senterpartiet  Ann-Hege Lervåg foreslo: 

 
Innspill fra Vega 
Veg: - Gang og sykkelveg fra Igerøy til Nes. Parseller prioriteres.  

- Veglys i grendene 
- Møteplasser i svingene  
- Opprettholde nivået på kantslått 

 
Ferge: - Ruteproduksjon holdes på minimum dagens nivå 

- Åpningstiden beholdes 
- Ønske om sommerrute hele året, alternativt strekke sommerruten både vår og 

høst. 
- Dagens standard med kafé og salong oppe opprettholdes 
- Oppdatere og oppgradere reserveferger/materiell 

 

https://www.nfk.no/sok.aspx?soketekst=regional+transportplan&MId1=16302


Hurtigbåt 
- Materiellet må fornyes  
- Opprettholde ruteproduksjon på minimum dagens nivå (nord/sør) 

 
Buss: - Opprettholde ruteproduksjon på dagens nivå 
 
Annet: - Opprettholde ordningen med distriktstaxi. 
 

 

Vedtak: 

Formannskapets vedtak: 

Vega kommunes innspill til handlingsplan regional transportplan er: 

 

Instans Innspill vei Innspill båt/ferge Innspill annet 
Vega kommune 
 

Investering: 
● Nye gang og 

sykkelveger (pkt 5). Fra 
Igerøy til Gardsøya, via 
Nes.  Strekninger som 
prioriteres: Rørøy- 
Gladstad, og 
Gladstad-Gardsøya 
(Verdensarv-senter og 
fiskerihavn), via Nes. 

● Reasfaltering av 
fylkesveger (pkt1-5) 

● Møteplasser i svingene 

Drift: 
● Utbedring/ vedlikehold 

fylkesveger(pkt. 1) 
● Veglys i grendene 
● Opprettholde nivået på 

kantslått 

Ferje: 
Investering: 

● Oppdatere og 
oppgradere 
reserveferger/ 
materiell 
Drift: 

● Ruteproduksjon 
holdes på minimum 
dagens nivå 

● Åpningstiden 
beholdes 

● Ønske om 
sommerrute hele 
året, alternativt 
strekke sommerruten 
både vår og høst. 

● Dagens standard 
med kafé og salong 
oppe opprettholdes 

Hurtigbåt: 
Investering: 

● Materiellet må 
fornyes  
Drift: 

● Opprettholde 
ruteproduksjon på 
minimum dagens 
nivå (nord/sør) 

Buss: 

Drift: 
Opprettholde 
ordningen med 
distriktstaxi 



Drift: 
Opprettholde 
ruteproduksjon på 
dagens nivå 

Innspill fra 
Sør-Helgeland 
Regionråd 

Støttes av Vega kommune da 
disse har betydning for samferdsel 
til og fra Vega 

  

Vega kommune 
 
 

Oppfølging av 
trafikksikkerhetsplan/trygg 
skoleveg og andre tiltak på 
fylkesveg 

  

 

 

Vedtaket er basert på kommuneplan, strategisk og samfunnsdel samt Vega kommunes 
trafikksikkerhetsplan som inneholder tiltak på kommunale veger og fylkesveger med hensyn til 
næringsutvikling, turisme og trygg skoleveg.  

 

Vega kommune vektlegger  høringsbrevets hovedmål 5 i strategisk del av transportplanen. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 17.11.2016  

 

Behandling: 

Arnstein Hanssen SP fremmet følgende forslag : 

- Oppsetting av digitale oppslagstavler ved hovedfergesamband 
- Universell utforming på båt- og bussmateriell. 

 

Martin Skjefstad AP fremmet følgende forslag: 

 

Vega Arbeiderparti har følgende innspill til Regional Transport plan. 

Sykkelveier: Ny gang og sykkelvei fra Rørøy- Nes. 

                     Ny gang og sykkelvei Andvågan -Eidem 

 

Strekningene deles inn i parseller som prioriteres i følgende prioritert 

rekkefølge: 



FV 83 Gladstad-Risbakken 2,5km 

FV89  Risbakken- Nes 1,9km 

FV89  Nes-Kirkøy- Holand  2,1km 

FV 839 Rørøy- Gladstad    3,6km  

FV 839 Andvågan –Floa 3,6km 

FV 839 Floa- Wika  3,7km 

FV 839 Wika- Eidem 2,6km 

 

Fylkesveier: Total renovering av veier med reasfalteringer i prioritert 

rekkefølge. 

FV 83 Gladstad-Risbakken ny bygges 2,5km 

FV89 Risbakken- Nes ny bygges 1,9km 

Øvrige fylkesveier prioriteres med reasfaltering og flere møteplasser. 

  

 Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Vega kommune har følgende innspill til Regional Transport plan. 

Sykkelveier: Ny gang og sykkelvei fra Rørøy- Nes. 

                     Ny gang og sykkelvei Andvågan -Eidem 

 



Strekningene deles inn i parseller som prioriteres i følgende prioritert 

rekkefølge: 

FV 83 Gladstad-Risbakken 2,5km 

FV89  Risbakken- Nes 1,9km 

FV89  Nes-Kirkøy- Holand  2,1km 

FV 839 Rørøy- Gladstad    3,6km  

FV 839 Andvågan –Floa 3,6km 

FV 839 Floa- Wika  3,7km 

FV 839 Wika- Eidem 2,6km 

 

Fylkesveier: Total renovering av veier med reasfalteringer i prioritert 

rekkefølge. 

FV 83 Gladstad-Risbakken ny bygges 2,5km 

FV89 Risbakken- Nes ny bygges 1,9km 

Øvrige fylkesveier prioriteres med reasfaltering og flere møteplasser. 

 

 Annet: 

Oppsetting av digitale oppslagstavler ved hovedfergesamband 

Universell utforming på båt- og bussmateriell. 

 

 

PS 63/16 Bruken av deltidsstillinger i pleie-og omsorgtjenesten 



Rådmannens innstilling 

Formannskapet tar forvaltningsrevisjonen sin rapport til orientering med følgende 
hovedkonklusjon: Planen danner utgangspunkt i det videre arbeidet i forhold til bruken av 
deltidsstillinger i pleie – og omsorgstjenesten. 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 17.11.2016  
Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Elin Støylen. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonen sin rapport til orientering med følgende 
hovedkonklusjon: Planen danner utgangspunkt i det videre arbeidet i forhold til bruken av 
deltidsstillinger i pleie – og omsorgstjenesten. 
 

PS 64/16 Budsjettvedtak Fiskerihavn 

Rådmannens innstilling 

1. Utbygging av Gardsøya fiskerihavn igangsettes ihht det omsøkte tiltaket. 
2. Vega kommunes egenandel, kr 5.397.500,- eksl mva er innarbeidet i økonomiplan 

2016-2019 og videreføres. 
3. Vega kommune fullfinansierer prosjektkostnader utover tilskuddsramma fra 

Kystverket på kr 6.502.500,- 
4. Prosjektstart settes til mars 2017 med ferdigstillelse desember 2018. 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 17.11.2016  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Utbygging av Gardsøya fiskerihavn igangsettes ihht det omsøkte tiltaket. 

2. Vega kommunes egenandel, kr 5.397.500,- eksl mva er innarbeidet i økonomiplan 2016- 
2019 og videreføres. 

3. Vega kommune fullfinansierer prosjektkostnader utover tilskuddsramma fra Kystverket på 
kr 6.502.500,- 

4. Prosjektstart settes til mars 2017 med ferdigstillelse desember 2018. 

 



 

 

PS 65/16 Innkjøp av biler hjemmetjenesten 

Rådmannens innstilling 

Kommestyret vedtar innkjøp av 3 bruktbiler til hjemmetjenesten i 2016. Innkjøpssum inntil 
kr.500.000 og finansieres via låneopptak.  

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 17.11.2016  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Elin Støylen. 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommestyret vedtar innkjøp av 3 bruktbiler til hjemmetjenesten i 2016. Innkjøpssum inntil 
kr.500.000 og finansieres via låneopptak. 

 

 


